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Útközben

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Az idei év hosszú, meleg (és száraz…)
nyárral lepett meg minket, de a Természet,
a nagy rendezõ tudja a dolgát: megjött az
õsz, a rövidebb nappalok és a hosszabb
árnyékok, a meleg délutánok és a borongós hajnalok, a sok kerti, ház körüli munka, a korai naplementék és a mélyebb
gondolatok édes-bús idõszaka. Az év vége közeledik, és egy vezetõnek ilyenkor
önvizsgálatot kell tartania, számot kell vetnie azzal, mit végzett el az általa irányított
vállalat, szervezet, önkormányzat abból,
amit elhatározott az év elején. Mennyire
tudtunk megfelelni a magunk és a ránk bízottak elvárásainak? Kicsit elferdítve a híres sort: Ment-e általunk ez a kis haraszti
világ elébb?
És közben úgy esett, hogy „félidõsök” is
vagyunk, két éve állt fel ez a képviselõtestület az Önök bizalmából, és harmadszor választottak engem az élére. Azt
gondolom, és ezt az idõ igazolta, hogy bátor, de a lehetõségekkel, körülményekkel
számot vetõ vállalásokat tettünk akkor,
amikor nekivágtunk ennek a négy évnek.
Tisztában voltunk és vagyunk erõnkkel és
eszközeinkkel, de azt is tudjuk, mert erre
az élet már megtanított minket, hogy nem
vagyunk teljesen a magunk urai. A reális
tervezés, a vállalható célok meghatározása soha nem volt fontos annyira, mint manapság, ezt az önkormányzat vezetõjeként nap, mint nap tapasztalom.
Két évvel ezelõtt új vezetés állt az ország
élére, új hangsúlyokkal, elképzelésekkel,
amelyek nagymértékben alakítják át az
önkormányzatok világát is. Nem árt tisztázni, városvezetõként hogyan is kell hozzáállni ezekhez a változásokhoz. Le kell
szögezni: együttmûködésre vagyunk ítélve, kormányzat és önkormányzat, hiszen
nem létezhetünk egymás nélkül; egymást
segítve, kiegészítve kell azon dolgoznunk,
hogy Magyarország elõremenjen. Az Új
Kormány úgy látja, hogy erõsebben kell
beavatkoznia az élet, a társadalom, így az
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önkormányzatok dolgaiba is, jobban kontrollálnia kell azt. Ez alól nem vonhatjuk ki
magunkat mi sem, bár kár lenne tagadni,
hogy nincs túlságosan ínyünkre az erõsebb ellenõrzés, a növekvõ központi befolyás ügyes-bajos dolgainkra.
De hát nincsen titkolnivalónk, céljaink pedig, mint fentebb is leírtam, közösek: a
magyar emberek életének jobbítása, közös javaink megõrzése, s ha lehet, gyarapítása. Ezért kezdettõl törekedtünk arra,
hogy a minisztériumok, kormányhivatalok
új vezetõivel megtaláljuk a közös hangot,
hogy együttmûködjünk, és ez sikerült is,
sõt, nem egyszer álltak mellénk törekvéseinkben, céljaink megvalósítása során.
Mik voltak hát ezek a célok, mit vállaltunk
erre a négy évre, és hol állunk jelenleg
ezek teljesítésével? Általánosságban: eddig elért eredményeink megõrzését, intézményhálózatunk további fejlesztését, az
útépítési program folytatását, egy uszoda
felépítésének megkezdését, hogy csak a
legfontosabbakat soroljam. S mindezt
úgy, hogy a városunk biztos alapját jelentõ pénzügyi egyensúlyt megõrizzük.
Ami különös elégedettséggel tölt el, az a
ciklusokon átívelõ, minden képviselõ-testület számára prioritást jelentõ útépítési
programunk, amely lassan a végéhez közeledik. 10 évvel ezelõtt Dunaharaszti utcáinak 80%-a poros (vagy éppen sáros),
hepehupás, néhol már-már tankcsapdaszerû gödrökkel sebzett, már bocsánat a
kifejezésért, istentelenül rossz állapotú terület volt, és mindössze 20%-a bírt szilárd
burkolattal. És mára nemhogy megfordult
ez az arány, de nemsokára teljesen felszámoljuk a múltnak ezt a terhes örökségét. Csak az elmúlt két évben 21 utcát építettünk meg, miközben számtalan helyen
végeztünk szélesítést, szõnyegezést, komolyabb karbantartást. Nemrég adtuk át a
Rákóczi-liget új útjait, csak hogy a Diófa,
Nyárfa, Pázmány, Hajnal stb. utcákat említsem, és ezzel érezhetõen javult sok
száz, ezer ember életminõsége, emelkedett ingatlanjaik értéke, autóik biztonsága.
És ez csak egy állomás volt ebben a tízéves folyamatban. És voltak persze komoly viták a képviselõ-testületben a megépítendõ utcák sorrendjérõl, de a végén
mindig konszenzus született, és a gépek
végül mindenhova odaértek! Nagyon komoly áldozatot kellett ezért hoznia mind a
városnak, mind a magyar államnak, hozzátette a magáét a polgármesteri hivatal
szakembergárdája, a pályázatainkat gondozó cég is, és a jó cél mellé végül odaállt az Európai Unió is.
Másik nagy büszkeségünk az intézményrendszerünk, és itt most hangsúlyosan
szólok az oktatási-nevelési célú intézményekrõl. Legnagyobb kincseink, a gyermekeink érdekeit mindig elsõ helyen kezelte
a város vezetése. Mint Önök is tudják, a
kormány új oktatási koncepciója alapján
iskoláink a város kezelésébõl az államéba kerülnek át. Nyugodtan mondhatom, jól
felszerelt, magas szinten mûködõ, az elmúlt években kívül-belül felújított és bõvített iskolákat adunk át, olyanokat, ahol biztosítva vannak a személyi és tárgyi felté-

telek a színvonalas oktatáshoz. Az ingatlanok a város tulajdonában maradnak, az
üzemeltetés feltételeirõl, a terhek megosztásáról még meg kell állapodnunk az
állami fenntartóval. Mindezek ellenére az
elmúlt két évben is jelentõs összegeket
fordítottunk az iskolákra, elég, ha ezen a
helyen csak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhájának megépítését említem.
Városunkba továbbra is szívesen költöznek a fiatal családok, és ezért az óvodáinkban, illetve a bölcsõdében mindig szorított a férõhelyek hiánya, annak ellenére
is, hogy új óvodát építettünk néhány évvel ezelõtt (Hétszínvirág, Knézich utca), illetve bõvítettük a Mese Óvodát. Ebben a
ciklusban egy vadonatúj bölcsõde felépítését vettük tervbe a Bezerédi lakóterületen található önkormányzati ingatlanon.
Elkészültek a tervek, a pályázatot beadtuk, közbejött azonban a kormányprogram, amely szerint 2014. szeptember 1-tõl
minden, a harmadik életévét betöltött
gyermeknek óvodába kell járnia. Gyorsan
kellett reagálnunk: a terveket átdolgoztattuk, a pályázatot átírtuk, és a szeptemberi testületi ülésen már azt is bejelenthettem, hogy meg is nyertük: 200 millió forintot ad az állam és az unió erre a vadonatúj intézményre, ami, biztosíthatom Önöket, gyönyörû lesz, és minimum 150 gyermeknek jelenti majd a második otthonát.
Még 300 milliót kell ehhez önrészként elõteremtenünk.
Közbevetésként: a szeptemberi ülésen
hangzott el, hogy ehhez a hatalmas sikerhez mennyire kellett a kormány segítsége
is. Ez így van, mint ahogy kellett a testület, a polgármester, a jegyzõ, a polgármesteri hivatal, az óvodavezetõ, a pályázatot gondozó cég munkája is, hiszen ez
egy többszereplõs történet. Az összefogás vezetett a sikerhez, amit én mindig
hangsúlyozok, és ami alapvetõ vezetõi elvem. Pályázataink az elõzõ kormányzati
ciklusban is eredményesek voltak, és
most is azok, bizonyítva azt, hogy az
együttmûködés szellemében végzett, magas színvonalú, kemény munka mindig
meghozza gyümölcsét.
Amit emberileg meg lehetett tenni a férõhelyek növelése érdekében, azt megtettük. Tudjuk, milyen fontos a mai, frankhiteltõl erõsen sújtott gazdasági helyzetben,
hogy az anyukák is minél hamarabb viszszamenjenek dolgozni. Október 1-jén átadtuk a Hétszínvirág Óvoda új szárnyát,
amely saját erõbõl valósult meg, 100 gyermek felvételét tette ez lehetõvé. Kibéreltük a város egyetlen magánóvodáját is, hiszen véget akarunk vetni a várólisták korának.
Továbbra is finanszírozzuk az óvodás
gyermekek egészségügyi szûréseit, folytatjuk a méhnyakrák elleni harcot, az ingyenes oltásokat hetedik osztályban már
a fiúkra is kiterjesztettük (a HPV vírus náluk is okozhat ugyanis súlyos megbetegedéseket), megoldottuk a gyermekorvosi
rendelõ ügyét azzal, hogy a forgalmi érték feléért megvásároltuk az épületet, és
így lehetõvé vált egy negyedik gyermek-
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orvosi körzet megvalósítása is, amelyre
nagy szükség van, az örvendetesen növekvõ lakosságszámot figyelembe véve.
Továbbra is komoly összegeket fordítunk
a hátrányos helyzetû gyermekek táboroztatására, élelmezésének segítésére az iskolákon és a gyermekjóléti szolgálaton
keresztül, támogatjuk a civil szervezetek
és az egyházak ilyen jellegû tevékenységét is.
Itt, ezeken a hasábokon kell szólnom közös álmunk, a városi uszoda ügyérõl. Szerettem volna, ha ebben az ügyben is elõre tudunk lépni ebben az évben. Az élet
azonban néha felülírja terveinket, és van,
hogy felül kell vizsgálnunk, vagy egy idõre félre kell tennünk azokat. Az óvodaépítés kényszere és szükségessége, illetve
az a kormányzati rendelkezés, amely engedélyhez köti az önkormányzatok hitelfelvételét, hátrébb sorolta az uszodával
kapcsolatos nagyívû elképzeléseinket.
Óvatosságra, mérsékletre int minket
ugyanakkor a gazdasági válság, az önkormányzatok állami támogatásának és saját
bevételeinek csökkenése is. Egy uszoda
felépítése és üzemeltetése – pályázat híján különösen – már milliárdos nagyságrend, amely olyan terhet róna Dunaharasztira, amelybe akár bele is roppanhat a
város. Ezt én és a képviselõ-testület nem
vállalhatjuk fel, nem ûzhetünk kalandor
politikát. Most az a legfontosabb, hogy
erõinket az óvodaépítésre koncentráljuk,

hogy ezt a komoly beruházást végigvigyük, nem feledkezve meg egyéb feladatainkról sem. Gondolok itt arra, hogy bár
az oktatás állami feladat lesz, az iskolák
épületét az önkormányzatoknak kell fenntartani. A következõ lép;sek egyike ezért
az iskolák bõvítése kell hogy legyen, hiszen már idén minden iskolánknak egy
plusz elsõ osztályt kellett indítani.
Az uszoda ugyanakkor akár magánvállalkozásban is megvalósulhat, egy befektetõ jelezte is ebbéli szándékát, a szükséges területet megvásárolta, az önkormányzat az átminõsítéseket elvégezte, kíváncsian várjuk a további fejleményeket,
az együttmûködésre továbbra is készen
állunk.
És itt térek rá akkor a város pénzügyi helyzetének felvázolására. Dunaharaszti stabil, megnyugtató helyzetben van, erõforrásaival továbbra is felelõsen gazdálkodik,
nincsen eladósodva, hitelállománya kezelhetõ. Ezt az önkormányzatok kb. 10%a mondhatja ma el magáról Magyarországon. Gyakran hallom ugyanakkor azt,
hogy „könnyû dolgunk van, mert dõl a
pénz, csak el kell költeni”. Nos, a helyzet
az, hogy egyre kevésbé dõl, miközben
egyre többet kéne költeni. Erre céloztam
fentebb: megfontolt, az erõnkkel számot
vetõ, a jövõt nem felélõ, hanem megalapozó várospolitikát viszünk, nem herdáljuk el értékeinket, és reális, vállalható célokat tervezünk, miközben figyelünk a kül-

sõ körülményekre, és a lehetõ legprofibb
módon, pontos, precíz, színvonalas pályázatokkal próbáljuk a hiányzó százmilliókat
megszerezni. A városunkba továbbra is
igyekszünk idecsalogatni azokat a cégeket, amelyek aztán munkahelyeket teremtenek és adót fizetnek, napi kapcsolatot
ápolunk velük, ahol tudjuk, kiszolgáljuk
õket hivatalos ügyeik intézése során.
Azon dolgozunk, hogy õk is otthonuknak
érezzék Dunaharasztit, ahogy az a sok
ezer ember is, akik ideköltöztek hozzánk
az elmúlt évtizedben.
Tisztelt Dunaharasztiak!
Mint többször érintettem már írásomban,
a változások korát éljük. Iskoláink állami
fenntartásba kerülnek, közmûcégeink átalakulnak az új törvényeknek megfelelõen, január 1-jén, a járások felállásával elkerül tõlünk az okmányiroda, a gyámhivatal és ügyeink egy részét is máshol kell intéznünk. Alkalmazkodnunk kell az új helyzethez, és ez biztos jár majd átmeneti nehézségekkel. De biztosíthatom Önöket,
hogy az önkormányzat vezetése és személy szerint jómagam is mindent megteszünk azért, hogy a város fejlõdése továbbra is töretlen legyen, és Önök, akik
minket ezzel a felemelõ feladattal megbíztak, igazolva lássák döntésüket.
Dr. Szalay László
polgármester

Boldog születésnapot!

Városunk nagy szeretettel köszöntötte a
90 éves Keltencker Mihályné, Erzsikét,

Sok szeretettel köszöntöttük Smella Józsefet, aki a 100. születésnapját ünnepelte.

valamint az
ugyancsak
90 éves
Tóth Lászlóné,
Ibolya nénit.
Meglátogattuk Uzsák Alfréd Henriket, aki most ünnepelte 90. születésnapját.
Isten éltesse mindannyiukat!
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Korszerûsített és bõvített intézményekben kezdõdött a tanév
a Dunaharaszti óvodákban
Az óvodában eltöltött idõszak meghatározó élmény a kisgyermek számára. Míg
az óvodapedagógusok a neveléssel, a
készségek és képességek fejlesztésével
járulnak hozzá a gyermekek kiegyensúlyozott fejlõdéséhez, addig a fenntartó
önkormányzat megteremti mindehhez a
szükséges infrastrukturális feltételeket.

E törekvés eredményeképpen idén október 1-jén megnyitotta kapuit a Knézich
utcai Hétszínvirág Óvoda új, 4 csoportszobás létesítménye. A meglévõ óvodaépülethez szervesen csatlakozó kialakítás és a meglévõ, tartalékot is biztosító
infrastruktúra-hálózat lehetõvé tette,
hogy rendkívül költséghatékonyan valósuljon meg a bõvítés, hiszen ráépülhetett a 2005-ben elkészült korszerû, 9
csoportos óvoda adottságaira. Utolsó
pillanatban lehetõségünk volt egy kedvezõ kamatozású hitelkonstrukció igénybevételére is. Az Önkormányzat rendelkezésére állt még a korábban iskolabõvítésre igényelt 100 millió forint keretöszszegû hitelkeret. De miután iskolai pályázat nem került kiírásra, a közbeszerzési eljárásnak megfelelõen a saját erõt
biztosítandó hitel viszont rendelkezésre
állt, lehetõség volt a hitelcél módosítására. A képviselõ-testület az Önkormányzat idei költségvetésébõl a beruházás
költségeire (kivitelezés, eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak) további 80 millió forintot csoportosított át.
Az óvodai létszám növekedése a zöldfelületi igény újragondolását és átstrukturálását is megkövetelte. A helyzet szerencsés megoldásaként lehetõségünk
volt a szomszédos önkormányzati ingatlanból – a Knézich utcai játszótér mögötti területen – a meglévõ terület újrafüvesítése mellett, egy új játszókerti zöldfelület kialakítására, amelyet tavasszal
már birtokba is vehetnek a gyermekek.

mogatást nyertünk el. Ennek segítségével 2011-ben megkezdõdött az 1900-as
évek közepén épült intézmény felújítása,
ami az óvoda folyamatos és zavartalan
mûködésének biztosítása mellett két
ütemben valósult meg.
A kivitelezési munka két egymástól jól elkülöníthetõ szakaszra bomlott. Az elsõ
évben az épület hõszigetelése, a homlokzat felújítása zajlott, az idei nyári
szünetben pedig a
gépészeti és elektromos
felújítási
munkák
kerültek
sorra.
A beruházásokat az
Önkormányzat – a
támogatási összeget 13 millió forint
saját erõvel kiegészítve – összesen
32,3 millió forintból
valósította meg.
Az
energiahatékonyság szempontjából történõ korszerûsítés az épület teljes körû hõszigetelését, a külsõ ajtók, ablakok hõszigetelõ mûanyag nyílászárókra történõ cseréjét, valamint az
épületgépészeti hálózat részleges felújítását, cseréjét foglalta magában.
A tetõre melegvíz-termelésre alkalmas
napkollektorok, illetve elektromos áramot elõállító napelemek kerültek. A felújítás után lehetõvé vált a használati melegvíz-igény és a felhasznált elektromos
áram jelentõs részének megújuló forrásból történõ fedezése. Az elektromosáram-fogyasztás további csökkentését
szolgálta az intézmény világításrendszerének LED-es izzókkal történõ korszerûsítése is. A fûtési rendszer korszerûsíté-

se érdekében a korábbi, magas fûtõvízhõmérsékletet igénylõ öntöttvas radiátorokat új, alacsony hõmérsékletû fûtési
rendszer üzemeltetésére alkalmas lapradiátorokra cserélték, ezzel egyidejûleg
energiatakarékos, a napkollektoros rendszerrel együttmûködni képes gázkazánok beépítésére is sor került. Az elektromos áramot termelõ napelemek nem
csupán az épület energiaigényének fedezéséhez járulnak hozzá, de a fel nem
használt többletenergiát a villamos hálózatba is képesek visszatáplálni.
A megvalósult beruházásoknak köszönhetõen az energiahatékonyság szempontjából korábban gazdaságtalanul
üzemelõ épület a jövõben kevesebb gázt
és villamos energiát fogyaszt, ami a fejlesztés pozitív környezetvédelmi hatásán túl jelentõs költségmegtakarítást
eredményez az óvoda, illetve a város
számára.

Az óvodafejlesztések másik példája városunkban a Napsugár Óvoda épületének energetikai korszerûsítése, melyre
az Új Széchenyi Terv KEOP 5.3/B pályázata keretében 19,3 millió forint uniós tá4
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portját befogadó épületet, melyet 2010ben kisebb átalakításokkal és alaprajzi
racionalizálással 2 kisebb csoporttal bõvítettünk; majd közös döntésünk alapján
– a folyamatos fejlesztések mellett is növekvõ férõhelyigényeket kielégítendõ –
az óvodai ellátás egy részét ideiglenesen az aula átalakításával oldottuk meg.
Önkormányzatunk 240 millió forintos európai uniós forrás bevonásával 2008 és
2010 között teljeskörûen felújította és 4
csoportszobával bõvítette a Mese Óvoda addig 8 csoportos épületét. A beruházás során az épület, az intézmény udvara és a közterület-kapcsolatok egyaránt
megújultak. Az új csoportszobákat a
gyerekek 2009 õszén vehették birtokba.

A most befejezõdött fejlesztésnek köszönhetõen a 2012-es nevelési évet a
Napsugár Óvoda ovisai már korszerûbb,
energetikai szempontból megújult épületben kezdhették meg, ezáltal nagymértékben javulhat a neveléshez szükséges
komfortérzet színvonala.
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A most elkészült beruházások nem
egyedülállóak a városi óvodafejlesztések sorában. Dunaharaszti Város Önkormányzata 2004 óta szinte minden
évben 100 milliós nagyságrendet meghaladóan költött az óvodák fejlesztésére, bõvítésére.
Városunk 2004-ben
saját erõbõl építette
meg a Hétszínvirág
Óvoda elsõ 6 cso-

Az óvodai férõhelyek iránti, továbbra is
hatalmas igények kielégítésére azonban
újabb fejlesztésekre készül a Dunaharaszti Önkormányzat. A sikeres elõkészítõi, tervezési és pályázati munka
eredményeképp 2013 tavaszán kezdõdik meg egy új, 6 csoportos óvoda építése a Bezerédi lakóterületen, az Egry
János u. 6. szám alatt. Ennek várható
beruházási költsége 500 millió forint,
amihez 200 millió forintos uniós támogatást nyert az Önkormányzat. Az új óvodában a tervek szerint dupla fõzõsoros
konyha kerül kialakításra, ami a speciális étkezési igényû gyermekek ellátását
is lehetõvé teheti.
Az új óvodát várhatóan 2014-ben vehetik majd birtokba a gyermekek – a családok nagy örömére.
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Dr. Szalay László
polgármester
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Festõverseny volt Dunaharasztin

M. Kaiser Ilona
Misztikus tó

Lövészné Nagy Erzsébet
Szentkereszt dombja

Tavaly volt az elsõ alkalom, hogy a József
Attila Mûvelõdési Ház és a házban mûködõ Dunaharaszti Mûvészetbarátok Köre
festõversenyt szervezett a helyben és a
környéken élõ mûkedvelõ festõk részére.
A téma Dunaharaszti volt, annak épületei
és szép természeti környezete. Sokan vettek részt rajta, és igen szép festmények
születtek. Ebbõl hagyományt kell teremteni - döntöttük el tavaly, és minél több amatõr festõt bevonni.
Az idén is a városavató évfordulójára idõzítettük a második alkalommal meghirdetett programot. Szép, napsugaras õszi nap
várta a bátor jelentkezõket. Huszonketten
regisztráltak elõzetesen a felhívásunkra, de
aznap végül is tizenheten indultak el reggel a szélrózsa minden irányába. A
dunaharasztiak mellett jöttek Gyálról,
Alsónémedirõl, Taksonyból, Dunavarsányból és Kunszentmiklósról is.
Az idõ nagyon szép volt, öröm volt a szabadban ülni és festeni. Délután öt órára érkeztek vissza a mûvelõdési házba a festõk,
ki fáradtan, ki feldobódva, de mindenki jókedvûen. Volt, aki szerényen szabadkozott,
hogy hát ma nem úgy sikerült az alkotás,
ahogy szerette volna, voltak, akik örömmel

Kaincz Ferencné Pósa Mária
Sportszigeti fák

üdvözölték újra egymást, és hatalmas kíváncsisággal nézegettek társaik alkotásait.
Az idén a mindent elsöprõ kedvenc helyszín a megújult Kálvária-kápolna volt. Öten
is nekirugaszkodtak a lefestésének, és a témában nagyon jó alkotások születtek.
Aztán jött a felkért szakmai zsûri, és értékelte a jeligés festményeket. Lehel Endre
zsûrielnök sokáig vajúdott társaival, Nyári
A. Ildikóval és Schwarz Volkerral, hogy hogyan is díjazzanak. Végül megszületett a
döntés.
Az elsõ díjat Lövészné Nagy Erzsébet
vitte el Kunszentmiklósra „Szentkereszt
dombja” címû festményével. A második
helyet megosztva kapta M. Kaiser Ilona
és Kaincz Ferencné Pósa Mária. Mindketten gyáliak. A harmadik helyen szintén
holtverseny alakult ki Bánkuti Emese
dunaharaszti, Rákosi Dalma alsónémedi

és Leskó Katalin gyáli versenyzõ között.
Még két képet különdíjra érdemesített a
zsûri. Wágner Mátyás Taksonyból és
Szõke Ferenc Kunszentmiklósról nyerte el
azt, mindkettõ a Kálvária-kápolnát ábrázoló képével.
Ez a festõverseny is rendkívül jó hangulatban telt. Azon felül, hogy született néhány
jó kép Dunaharasztiról, a program igazi
hozadéka azt volt, hogy hat település alkotói találkoztak és kovácsolódtak össze
ezen a napon. Találkoztak a régi ismerõsök, de újak is jöttek. Szakmai tapasztalatot cseréltek, barátkoztak és egymást is
továbbképezték a különféle technikák alkalmazásáról.
Talán jövõre még többen jönnek, és még
több nagyszerû alkotás születik majd városunkról. Ezt reméljük mi, a szervezõk!

Táborosi Zoltánné
József Attila Mûvelõdési Ház
igazgató
(A II. Dunaharaszti Mûkedvelõ Festõverseny alkotásait megtekinthetik a József
Attila Mûvelõdési Ház honlapján:
www.dhmuvhaz.hu – fotógaléria 2012.)

2012. OKTÓBER – A HÓNAP ALKOTÓI
Vargáné Hunya Katalin
és
Némethné Hunya Gabriella
Lánytestvérek lévén mindig jelen volt az életünkben a kézimunkázás. Ez a mi hobbink. Nagymamánk csodálatos hímzéseit máig nagy becsben tartjuk Versenyekre is rendszeresen
járt velük. Talán részben ezért is szerettük meg ennyire a hímzést, mert õt mindig hímezni láttuk, amikor meglátogattuk a
nyári szünetekben Szerencsen.
Persze mindig Kati volt az elsõ a különbözõ technikák alkalmazásában, én meg a húgaként ugyancsak kedvet kaptam hozzá.
Az is igaz, hogy ma már szebbnél szebb dolgokat lehet készíteni, nagy divatja lett ennek a szabadidõs tevékenységnek.
Egy-egy nagyobb kép elkészítése bizony sok idõbe és sok ezer
öltésbe kerül, így bármennyire szeretnénk, minden megálmodott gyönyörûséget nem lehet kivarrni. Készítettünk már gobelin és keresztszemes, illetve ezek ötvözésével készült képet, terítõt, futót, konyharuhát, képeslapot, párnát, törölközõt.
Ezeket az alkotásainkat szeretnénk most bemutatni az elkövetkezõ egy hónapban a kézimunkázást szeretõ dunaharaszti
nagyközönségnek a Városi Könyvtár Mini Galériájában.
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„Négy Évszak” koncertsorozat

2012. 09. 14-én pénteken került sor a Dunaharaszti József Atilla Mûvelõdési Házban a „Négy Évszak” koncertsorozat õszi
elõadására. Európa Folklór címen igényesen összegyûjtött népi dallamokon alapuló komolyzenei válogatást hallhatott a zenekedvelõ közönség. A koncertsorozatnak továbbra is egyik
célja az ismeretterjesztés. Olyan programot állítottunk össze,
ahol a komolyzene népzenei motívumokkal vegyül. Ennek a
zenei formának a változásait, sokszínûségét szerettük volna
érzékeltetni a mûsorral. A bécsi klasszikusoktól, Bartókig vonultattuk fel a mûsorban különbözõ mûveket. A népi dallamokat már a bécsi klasszikus szerzõk is felhasználták mûveikben.
Haydn, Beethoven egyes tánctételei a német népzene dallamaiból eredeztethetõek, természetesen csak dallamilag. Az
elõadásmód alapvetõen más. A figyelem a népdal iránt a romantika korában vált erõteljessé. Azonban gyakran nem különült el pontosan a népdal a népies mûzenétõl, vagyis a magyar nótától. Brahms magyar táncaiban pl. gyakran hallunk
olyan dallamot, melynek szerzõje van, tehát nem igazi népi alkotások. A nemzeti romantika idõszakában Liszt Ferenc, Erkel
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Ferenc és mások elõszeretettel nyúltak a népdalhoz, illetve ahhoz, amit annak hittek. Ez a zenetörténeti korszak mégis igen
nagy lendületet és kedvet adott a késõbbi zeneszerzõ generációknak munkájukhoz: az igazi magyar népdal foglalatának
megalkotásához. A tudományos igényû, valódi zenei alapokon
nyugvó népzenekutatás Vikár Béla felütése után Kodály és
Bartók munkásságával kezdõdött a 20. század elején. A népzene jelenleg hagyományos formájában nem él. A népdal ma
már csak közvetítõk révén létezik. A megtalált dallamokat tanulják meg és adják elõ.
Fontos megismerni a saját és az európai népzenét, hogy megtanuljunk tájékozódni korunk egyre bonyolultabbá váló zenei világában. Csak most, amikor a különbözõ kultúrák között mindennapivá vált a konfrontáció ebben a „többnemzetiségû” Európában vagyunk képesek megérteni, és értékelni, ahogy a nyugati
klasszikus zene mindig képes volt befogadni a népzenei forrásokból származó dallamvilágot, hogy az innováció eszközeként
használja.
A koncertnek szándéka volt megmutatni, hogy a komoly zenében az évszázadok során hogyan segítette elõ a népzene a
multikulturalizmust, a kultúrák közötti párbeszédet. Amely ma úgy
tûnik, fontosabb, mint valaha…
A koncertekre a belépés idén is ingyenes, köszönhetõen Dunaharaszti Város Önkormányzatának. Külön szeretnénk megköszönni dr. Szalay Lászlónak, városunk polgármesterének a támogatást, aki a kezdetektõl felkarolta a koncertsorozat ötletét. Kiemelt támogatóink az idei évben, a Power Belt Kft., a Kisduna
Étterem és Panzió, az Universum Üdülõközpont. Köszönet a József Attila Mûvelõdési Ház igazgató asszonyának és valamennyi
munkatársának, akik már harmadik éve segítik a koncertsorozat
sikeres lebonyolítását!
Következõ koncertünket 2012. november 22-én tartjuk
Dunaharasztin. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez az elõadás rendhagyó módon csütörtökön lesz! „Paesaggi musicali”
Dalturizmus – Olaszország. Az olasz régiókra jellemzõ dalok segítségével beutazzuk Olaszországot, vetítéssel egybekötött koncert lesz. A koncert részleteirõl, hamarosan bõvebb tájékoztatóval is szolgálunk.
Ignácz Laura
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IDÕSEK NAPJA

Gyönyörû napsütéses napon jöttek el a József Attila Mûvelõdési Házba az idén az
Idõsek Napjára a meghívott haraszti nyugdíjasok. Több mint négyszázan gyûltek össze a nagyterembe, ami zsúfolásig telt az
idén is.
A program rendhagyó módon egy emléktábla avatással kezdõdött. Dr. Szalay László polgármester avatta fel Farkas Istvánnal,
Szántó István hajdani vendéglõ tulajdonos
nevelt fiával a Szántó-vendéglõ tulajdonosának tiszteletére azt az emléktáblát, amit
a bálterem falán helyezett el a
Dunaharaszti Lokálpatrióták Egyesülete
„Szántó István, aki létrehozta és üzemeltette az államosításig” szöveggel. Az emléktábla elõtt tisztelegtünk a hajdani iparosok zászlajával, mely 1919 és 1948 között
a haraszti vendéglõsök és korcsmárosok

jelképe volt, szalagján az alábbi felirattal
„Isten áldja a tisztes ipart.” Szántó István
vendéglõtulajdonos zászlaját azóta is gyönyörû állapotban õrzik jogutódként a hajdani Lajtai-kocsma mai tulajdonosai, aminek a neve most Fradi-kocsma. A zászló
nyelén igazi ereklyeként számtalan apró
réztáblácska õrzi a múlt század elsõ felének iparosait.
A rövid ünnepélyes ceremónia után a polgármester és a képviselõk 50 ajándékcsomagot osztottak ki a jelenlévõ legidõsebb
nyugdíjasoknak. Köszöntöttük a legidõsebb Smella József bácsit, aki betöltötte
100. életévét, a 97 éves Takács Istvánnét
és a 96 éves Farkas Pált is.
A csomagok kiosztása után Madarász Katalin és Pere János énekesekkel nótázott
a publikum, majd megnézhették az Õszi-

rózsa Nyugdíjas Klub „Öregfiúk” férfikórusának mûsorát. Nagy tapsot kaptak még a
Napfény tánccsoport és a Rocky-Nagyik
tánccsoport tagjai is. A finom virslis uzsonna után pedig még Fajta József zenéjére
is táncoltak a fiatalosabb, jókedvû nyugdíjasok.
Ruff István pékmester az idén is nagyon finom péksüteményekkel támogatta az idõsek napi rendezvényünket, amit ezúton is
köszönünk a vállalkozónak és családjának.
Szép nap volt. Jövõre is szeretettel várjuk
jó egészségben, erõben Dunaharaszti
nyugdíjasait a József Attila Mûvelõdési
Házba az Idõsek Világnapján.
Táborosi Zoltánné
igazgató

Mesélõ gyerekek és felnõttek

Szeptember végén lezárult a „Páfrányok
alatt” meseíró-pályázat, melyet a Magyar
Népmese Napja alkalmából immár másodszor írt ki gyerekek és felnõttek részére különbözõ korcsoportos megosztásban a Városi Könyvtár és a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete.
32 pályamû érkezett be Kertész Edina írónõ
mesekezdeményére.
7–10 éves korosztályban pályáztak a legtöbben, tizenöten. Ebben a kategóriában a zsûri
döntése alapján Kaminski Romina nyerte el
az elsõ díjat, második helyezett Horváth
Janka lett, harmadik helyezést pedig megosztva kapott Puzsik Petra és Monostori
Dóra. Különdíjat kaptak Ágics Bernadett,
Szõke Dominik és Kecseti Dávid.
11–14 éves kategóriában a beérkezett 11 db
pályázatból elsõ helyezést ért el Gera Anna
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rendkívül színvonalas meséjével. Így õ nyerte el a fõdíjat: Kerekes Anna festõmûvész
gyönyörû olajképét, melyet a mûvésznõ
ajándékba adott az eseményhez. Köszönet
érte. Második helyezést nyert el Kreisz Dorka, harmadik helyezett pedig Kenéz Antónia lett. Ebben a kategóriában még két különdíjat is kiosztott a zsûri Török Petra és
Nagy Tünde részére.
A harmadik 15–18 éves kategóriában összesen három pályázat érkezett, amelyben helyezéseket nem, de különdíjakat adott a zsûri Maraffai Szilvia és Wallner Erzsébet pályázóknak.
A felnõtt kategóriában is sajnos igen kevesen
pályáztak, összesen három fõ, így itt sem lett
hirdetve helyezés. Mindhárom meseíró egyegy páfrányt kapott ajándékba. Mesekönyv
különdíjat kapott a legfiatalabb pályázó, a 6
éves Szamay István is. Valamennyi pályázó
kapott emléklapot, a díjazottak pedig oklevelet, valamint a könyvtár és a környezetbarátok értékes ajándékait, könyveket, tollakat,
társasjátékokat.
A zsûritagok is élvezettel olvasták a meséket, és a díjkiosztón valamennyien értékelték
a pályamunkákat. Köszönet Fodor Árpádné
óvodapedagógus zsûrielnöknek, Drscsákné
Kerekes Gabriellának a Környezetbarátok
Egyesülete elnökének, aki nagyon sok, értékes ajándékot is hozott a díjazottaknak, Kertész Edina meseírónak, Baldauf Myrtill pe-

dagógusnak és Tóth Marianna könyvtári
igazgató-helyettesnek, zsûritagoknak.
Az október 4-i díjkiosztó rendkívül jó hangulatban telt a könyvtárban, a pályázók
örömmel és sikerélményekkel távoztak. Ez a
program az idén is nagy sikerrel zárult. Jövõre is meghirdetjük, hiszen hagyományt kívánunk ebbõl teremteni, és reméljük, hogy
még több gyerek és felnõtt is ír nagyszerû
meséket a könyvtári meseíró-pályázatra.
Táborosi Zoltánné
Városi Könyvtár
igazgató
A díjazottak névsorát és a legjobb mese díját elnyerõ Gera Anna pályamûvét elolvashatják a Városi Könyvtár honlapján:
www.dhbiblio.hu programok menüpont alatt.
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Nyaralás Egerszalókon
Közeledik az õsz, egy baráti társasággal
úgy döntöttünk utoljára feltöltõdünk és eltöltünk egy hetet Egerszalókon.
Egerszalók
Egerszalók igazi nevezetessége a község
déli részén a föld mélyébõl feltörõ termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott
mészkõdomb, mely az évek során, sódomb néven vált ismerté.

A 65–68 oC-os ásványi anyagokban igen
gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az
impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér
képzõdményeket.
A nátriumot is tartalmazó, kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melynek metakovasav tartalma is jelentõs, a
kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik
legjobb besorolást kapta. A kalcium gyulladáscsökkentõ hatású, a kén az ízületi
porc fontos alkotóeleme.
Az évek során a mészkõdomb a környék
szimbólumává és védjegyévé vált. Az Európában egyedülálló látványhoz hasonló
természeti képzõdmény még két helyen
található a világon, Törökország ázsiai részén Pamukkale-ban, valamint az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti
Parkban.
Az elsõ kutat kõolaj és földgáz után kutatva 1961-ben fúrták, a második fúrásra
1987-ben került sor. A 2011 augusztusában megrendezésre került Gyógyvíz Ünnep keretén belül ünnepelték a félévszázados évfordulót. A kutak megszentelésük
során, 2010 õszén kapták a Mária és a
Vendel nevet. A Csodatevõ Mária-kegykép az Egerszalóki katolikus templomban
található, Szent Vendel a források és kutak védõszentje
Egy napot Egerben és a Szépasszonyvölgyben töltöttünk.
Eger városa gyönyörû, a város ismert nevezetességei mellett, mi az „újdonságokra” voltunk kíváncsiak.
Város a város alatt
– az egykori egri érseki pincerendszer
A török megszállás után, az Egerbe visszatérõ Fenessy György püspök már nem akart
a várban lakni. A püspökség a polgári városban vásárolt két építési telket és a palota
építéséhez szükséges tufa követ az újonnan
épülõ palota mögötti dombból termelték ki.
Ezáltal egyrészt megépült a palota, másrészt kialakult az a hatalmas pincerendszer,
Dunaharaszti Hírek – október

ahol a Gyöngyöstõl Munkácsig terjedõ szõlõterületekrõl származó borok tizedét, az
egyházi adót (dézsmát) tárolták. Ez jó esztendõkben évente 11–12 millió liter bort jelentett. A pincerendszer a Hatvani kaputól a
Rác kapuig, közel 4 kilométer hosszan nyúlt
el a város alatt. A pince legszebb része az
oszlopos terem, ahol 7x7 pinceág sakktáblaszerûen hálózza be a teret.

Az 1947-es államosítás után a pincét nem
használták, állagában megroggyant, életveszélyes lett. A 70-es évek végén vasbeton szerkezettel megerõsítették, a menthetetlen és nagyon veszélyes szakaszokat betonnal betömedékelték. Hibát követtek el azonban, hogy nedvesség ellen
nem szigetelték az alagutakat, ezáltal
mind a mai napig a betonon átszivárog a
talajvíz. De így a tufából kimosott mészkõbõl csodálatos cseppkõszerû mészképzõdmények alakultak ki a falakon.
Ma a turista Egerben a felszínen a barokk
városban gyönyörködhet. A város 2007ben az Európai Kulturális Fõváros verseny
révén ebben a pincerendszerben szerette
volna bemutatni gazdag történelmi múltját. Bár nem Eger lett a Kulturális Fõváros, a tervek azonban nem tûntek el és
folynak az elõkészületek a kiállítás megépítésére.
A pincét 2007-ben a 7 legismertebb magyar „építészeti csoda” közé választották.

A szobában a
padló, a tapéta, a függöny,
a falon függõ
képek, a stukkó, a csillár és
az összes berendezési
tárgy a barokk
kor hangulatát
idézi. A szobát
2008 augusztusában avatták fel.
Szépasszony-völgy
A Szépasszony-völgy Eger legnagyobb kiterjedésû, összefüggõ borpincés területe.
Egerbõl ún. kisvonattal mentünk át, részletes információ mellett Eger városának
nevezetességeit tekinthettük meg.
A ma közel 200 pincét számláló Szépaszszony-völgy az elmúlt évszázadokban
szorosan összekapcsolódott az egri borok
hírnevével.

A Kopcsik Marcipánia
Eger „legédesebb” kiállítása, mert itt minden, amit látni lehet marcipánból készült. A
csoda
megalkotója
Kopcsik
Lajos
Guinness-rekorder és Oscar-díjas, cukrász
világ- és olimpiai bajnok cukrászmester (és
tanítványainak) munkásságát mutatja be: a
legkülönfélébb használati és dísztárgyak,
élõlények marcipánból megformált másolatait, illetve alakjait (mind a 120 tárgy) cukormasszából és marcipánból készült. Valamennyi kiállított tárgy anyaga cukortészta
(porcukor és zselatin), illetve glazúr (porcukor és tojásfehérje). A képeket temperával
színezték. A mester egyes tárgyakat valamilyen alkalomra, felkérésre készített el.
Ilyen például Claude Monet (1869): Halászbárkák címû képének glazúrmásolata.
A múzeum egy különlegessége, ami Európában is egyedülálló a cukorból készült
barokk szoba. Kopcsik Lajos az 1990-es
évek közepe óta szeretett volna berendezni egy cukorból készült barokk szobát,
erre a kiállítás megnyitása után nyílt lehetõsége. A tervek megvalósításához három
esztendõ kitartó munkája kellett.

A völgy nevéhez legendák sora fûzõdik.
Bakó Ferenc néprajzkutató szerint a
„Szépasszony” az õsvallás egyik istenasszonya volt, Vénuszhoz hasonló alak,
a szerelem istennõje. Neki mutattak be
áldozatot ezen a helyen. A földmûvesek
egy híresen szép asszonyról mesélnek,
aki itt árusította az egyik pincében a jó
egri bort. Mások szerint egy úri villa kikapós szép asszonyáról kapta nevét a
völgy. A levéltári adatok alapján nem állapítható meg egyértelmûen a név eredete, mint ahogy az elsõ pincék építésének
ideje sem.
Az azonban bizonyos, hogy 1774-ben
kezdték a völgy Öregsorának kialakítását
püspök-földesúri engedély alapján.
Utunk végén úgy döntöttünk, hogy a csodálatos víz és a fel nem fedezett látnivalók miatt jövõre visszajövünk.
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A beszámolót készítette:
Horváthné Schwarczl Mária
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. szeptember 24-én megtartott ülése
Napirendi pontok
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012.
(II. 28.) rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló elsõ féléves idõszakra vonatkozóan
2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012.
(II. 28.) rendelet módosítása
3. Közbeszerzési eljárás indítása
4. Oktatási-nevelési intézményekhez kapcsolódó beruházások
és kiadások
5. Az állattartásról szóló helyi rendelet módosítása
6. Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszûnésével kapcsolatos vagyonfelosztás
7. Behajthatatlan követelések törlése
8. Beszámoló a Területi Gondozási Központ 2011-ben folytatott
tevékenységérõl
9. Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság beszámolója
10. Pénzügyi Bizottság beszámolója
11. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója
12. Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója
13. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzata, valamint Élelmezési Szabályzata
14. Kettõs kereszt állítás
15. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
16. Beszámoló kérése a DHRV székházának felújításával kapcsolatosan

Polgármesteri beszámoló
a két ülés között eltelt idõszakban
történtekrõl
1. A parlagfüves területek ellenõrzése a közterület felügyelet és
a környezetvédelmi ügyintézõ által napi rendszerességgel zajlott, a lakosság többsége felszólításra elvégezte a gyom lekaszálását, annak virágzását megelõzve. A Nádor lakópark és a
Bezerédi lakópark környezetében lévõ egyes ingatlanokon a
Hivatal parlagfû elleni közérdekû védekezést rendelt el. KiKözbeszerzés tárgya
Hétszínvirág Óvoda épületbõvítés

emelten fertõzött területek voltak még a Határ út és az Északi iparterület egyes részei.
2. A Hétszínvirág Óvoda udvarában – kapcsolódóan a bõvítési
beruházáshoz – füvesítés, cserjeültetés, öntözõrendszer kiépítése megtörtént.
3. A DHRV Kft. térítésmentesen átadja Dunaharaszti Város Önkormányzatának a víziközmûveket (a korábban üzemeltetésre átadott közcélú vízi létesítményeket, víziközmû-vagyont). A nem
rendszerfüggetlen víziközmû-elemeket pedig könyv szerinti nettó értéken megvásárlásra felajánlják Önkormányzatunknak.
4. Befejezõdtek a 2012. évi út- és csapadékvíz-elvezetési beruházások.
5. Elkészült a Csokonai utca és Apponyi utca felületének mart
aszfalttal történõ javítása.
6. Elkészült a Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat udvarának viacolorral történõ burkolása és vízelvezetésének kiépítése, ill. helyre lett állítva a Templom kert építés által igénybe vett felülete.
7. A Dunaharaszti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 2012.
évi önkormányzati támogatásáról lemondott (200 000 Ft) a
Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat javára
azzal a megjelöléssel, hogy ebbõl az összegbõl támogassák
a hozzájuk forduló szegény családokat.
8. Az új 6 csoportos Szivárvány Óvoda építéséhez pályázaton
200 000 000 Ft-ot nyert az Önkormányzat, melyrõl már írásos
értesítést is kapott.

A Képviselõ-testületi ülésen hozott határozatok
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja
Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves idõszakra vonatkozó beszámolóját.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kiegészíti az
53/2012. (IV. 23.) sz. Kt. határozatát és 2012. évre a következõ
módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
Közbeszerzés becsült
nettó értéke

Közbeszerzési
eljárás típusa

111 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közösségi rezsim szerinti,
nyílt eljárás
Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közösségi rezsim szerinti,
meghívásos eljárás
Közösségi rezsim szerinti,
tárgyalásos eljárás

Dunaharaszti város közútjainak karbantartása és üzemeltetése

96 400 000 Ft

Dunaharaszti Nyárfa–Tóköz–Bethlen utcák útépítése

94 500 000 Ft

Dunaharaszti Város 2012. évi csapadékvíz elvezetése

141 000 000 Ft

Dunaharaszti intézményi felújítások

20 000 000 Ft

Területi Gondozási Központ részére meleg ebéd beszerzés

11 700 000 Ft

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 - Dunaharaszti, Napsugár Óvoda
energetikai fejlesztési munkái, II. ütem

22 800 000 Ft

Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyha felújítás

15 700 000 Ft

Irodaszerek és tonerek beszerzése

12 700 000 Ft

Zárszámadás (2011) után elfogadott 11 utca útépítése

139 400 000 Ft

Kommunális és szelektív hulladékszállítás, lomtalanítás

200 000 000 Ft

Szivárvány Óvoda építésével összefüggõ felhalmozási célú
hitelfelvétel költsége

160 000 000 Ft

Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 31.
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Dunaharaszti Hírek – október

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Szivárvány Óvoda építésével összefüggõ felhalmozási célú hitelfelvétel közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. A hitelfelvétel becsült költsége
160 000 000 Ft.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. december 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mese Óvoda
– Hétszínvirág tagóvodájában a 4 új csoport mûködéséhez szükséges kiegészítõ beruházásra összesen bruttó 13 200 000 Ft
elõirányzatot biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, valamint 850 000 Ft-tal megnöveli a Mese Óvoda finanszírozását, melyeknek forrása az adótöbblet bevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
600 000 Ft elõirányzatot biztosít a Mese Óvoda – Napsugár tagóvodájában – torna- és fejlesztõszoba kialakítására az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, melynek forrása az adó
többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012.október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
150 000 Ft elõirányzatot biztosít a Városi Bölcsõdében a tetõjavítási munkálatokra, növeli a 2.g. tábla III/4. Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete címû sorát, melynek forrása az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012.október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
150 000 Ft elõirányzatot biztosít a Mese Óvoda – Százszorszép
tagóvodájában – a hófogó elhelyezési munkálatokra, növeli a
2. g. tábla III/4. Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete címû sorát, melynek forrása az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
450 000 Ft elõirányzatot biztosít a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola ablaknyitás-korlátozó szerkezetek elhelyezési munkálataira, megnöveli a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola finanszírozását, melynek forrása az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
2 500 000 Ft elõirányzatot biztosít a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola melegítõkonyha-étkezõ kialakításhoz kapcsolódó kiegészítõ munkákra az Önkormányzat költségvetésében, melynek
forrása az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012.október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
2 100 000 Ft elõirányzatot biztosít a Hunyadi János Általános Iskola részére tatami vásárlás céljából, megnöveli a Hunyadi János Általános Iskola finanszírozását, melynek forrása az adó
többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 30.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
bruttó
5 000 000 Ft elõirányzatot biztosít az elõre nem látható, intézményi kiskarbantartási (havária, üzemzavar) munkák fedezetére,
Dunaharaszti Hírek – október

növeli a 2. g. tábla III/4. Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete címû sorát, melynek forrása az adó többletbevétel.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kisdunáért
Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatban következõk szerint dönt:
1. A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által 2006–2010.
években utalt 500 000 Ft/év, összesen 2 500 000 Ft összegû
tagi hozzájárulás – elszámolás hiányában – kerüljön visszafizetésre.
2. A Társulás vagyonának felosztása után a Társulás megszûnésének a napján a Társulás bankszámláján a kamatokból
képzõdött és rendelkezésre álló pénzösszeg a Társult Önkormányzatok vagyoni hozzájárulásának arányában kerüljön
szétosztásra azzal, hogy a százalékos aránynak megfelelõ felosztás után esetleg fennmaradó összeg Soroksár Önkormányzata, mint a Társulás gesztora részére kerüljön kiutalásra.
3. Jóváhagyja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás fennmaradt
vagyonának megszüntetése kapcsán az elõterjesztéshez csatolt vagyonfelosztási szerzõdést.
4. Felkéri a Polgármestert a vagyonfelosztási szerzõdés aláírására.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. szeptember 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a csatorna érdekeltségi hozzájárulások hátralékosai bírósági úton is behajthatatlan tartozásait törli.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. szeptember 24.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Területi Gondozási Központ 2011. évi beszámolóját elfogadja.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. szeptember 25.
Az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint az Élelmezési Szabályzatát.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. április 30.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. §-a alapján az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a mellékelt tartalom szerint elfogadja.
Az egységes szerkezetû Társulási Megállapodás jelen határozat
elválaszthatatlan részét képezi.
A képviselõ-testület egyben felhatalmazza dr. Szalay László polgármestert a határozat mellékletét képezõ Társulási Megállapodás aláírására.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. szeptember 25.
Az alábbi határozati javaslatokat a Képviselõ-testület nem
fogadta el:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarok Szövetségének Dunaharaszti Csoportja
(képviseli: Szõke József) a Dunaharaszti, Mindszenty utca vé-
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gén, a Millenniumi Emlékparkba kettõs keresztet állítson fel a Mûszaki Irodával egyeztetett mûszaki paraméterek szerint. A kettõs
kereszt állításának teljes költségét a Magyarok Szövetsége vállalja, valamint ezen az ingatlanon a terület folyamatos karbantartását is.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. december 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarok Szövetségének Dunaharaszti Csoportja
(képviseli: Szõke József) a Dunaharaszti 2240 hrsz.-ú ingatlanon,
annak 44 m2-én (Némedi út és Andrássy utca keresztezõdése)
kettõs keresztet állítson fel a Mûszaki Irodával egyeztetett mûszaki paraméterek szerint. A kettõs kereszt állításának teljes költségét a Magyarok Szövetsége vállalja, valamint a 2240 hrsz.-ú
ingatlan 44 m2-én a terület folyamatos karbantartását is.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. december 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri Horváth
Jenõt, a DHRV Kft. Felügyelõ Bizottságának – a felújítás idõszakában regnáló – elnökét, hogy válaszoljon az elõterjesztésben
feltett kérdésekre a DHRV székház felújításával kapcsolatosan.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 29.

A 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülés
határozatai
Gyermekorvosi rendelõ vásárlása
A Dunaharaszti 5270 helyrajzi számú, természetben 2330
Dunaharaszti, Fõ út 35. szám alatt található belterületi ingatlan
tulajdonostársaként, Dunaharaszti Város Önkormányzata (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. szám; KSH szám:
15393173-7511-321-13; ÖK kód: 1309584) nyilatkozik, miszerint

a HEALTH-TEC Ipari és Kereskedelmi Kft. „f.a.” (2335 Taksony,
Béke út 13; cégjegyzékszáma: 13-09-063498; adószáma:
10563979-2-13) felszámolója által a II./6. alatti 577/1154 és a
II./10. alatti 42/1154 tulajdoni hányadokra a CHRISTIDES Hungary Kft. vevõvel (székhelye: 1237 Budapest, Sósmocsár út 9.
szám; cégj. száma: 01-09-987719; adószáma: 23983731-2-43;
KSH száma: 23983731-6820-113-01) 2012. július 30-án megkötött adásvételi (értékesítési) szerzõdést teljes terjedelmében
utóbb megismerve, a törvényes elõvásárlási jogával nem kíván
élni.
A Képviselõ-testület felkéri Dr. Szalay László polgármestert az
elõvásárlási jog gyakorlásáról történõ lemondás jognyilatkozat
megtételére.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete akként dönt,
hogy Dunaharaszti Város Önkormányzat vevõ a CHRISTIDES
Hungary Kft. eladótól (székhelye: 1237 Budapest, Sósmocsár út
9. szám; cégj. száma: 01-09-987719; adószáma: 23983731-2-43;
KSH száma: 23983731-6820-113-01) megvásárolja a Dunaharaszti 5270 helyrajzi számú, természetben 2330 Dunaharaszti,
Fõ út 35. szám alatt található belterületi ingatlan 389/1154 tulajdoni hányadát bruttó 22 500 000 Ft-ért, amely tulajdoni hányadhoz a „Be”-rendelõ emeleti rész, a „Bf”-rendelõ földszint, és a „E”lakás kizárólagos természetbeni használatának joga tartozik.
A Képviselõ-testület felkéri Dr. Szalay László polgármestert az
adásvételi szerzõdés megkötésére.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. október 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete akként dönt,
hogy dr. Kovács Zsuzsanna, dr. Gellért Zsuzsanna, és dr. Varga
Irén Mária gyermekorvosokkal szerzõdést köt a 2330 Dunaharaszti, Fõ út 35. szám alatt található gyermekorvosi rendelõk
használatára.
Felelõs: Dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2012. december 31.

Tisztelt Partnereink!
Lakossági zöldhulladék gyűjtés
Dunaharaszti, 2012. ősz reggel 5:30 órától
november 17. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fő út felől az
51-es út felé haladva) jobb oldala –
Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc
utca – Egry József utca – Paál László
utca – Zágonyi Károly u. – Zsálya u. –
Levendula u. – Király köz – Pitypang u.
- MÁV alsó utca közötti terület

- Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor
utca – Las Torres utca – Csokonai utca
– Szondy György utca – Kőrösi Csoma
Sándor utca – Móra Ferenc utca –
Eötvös köz – Eötvös Károly utca –
Baross utca – Dózsa György út (Fő út
felől az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület

november 18. vasárnap
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út
felé haladva) jobb oldala – Vasút utca –
Móricz Zsigmond utca – Temető utca –
vasúti sín – Bárka utca – Duna-Tisza
Csatorna – Fő út közötti terület.

november 25. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca –
Kikelet utca – Határ út – Orgona utca –
Tavasz utca – Határ út – Knézich utca –
Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé
haladva) bal oldala – Kandó Kálmán utca
közötti terület

Figyelem! A Fő úton a zöldhulladékgyűjtést következő szombaton, november 24.-én végezzük.
november 24. szombat
Fő út – Sport-sziget – Hókony-sor – Bábakalács utca-Paradicsom-sziget –
Duna sétány – Duna utca – Alsó Duna
sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fő út
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Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, a füvet
a gyűjtést megelőző nap zsákokban
tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15

cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30
órakor kezdődik! Azon bejelentéseket,
hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után elszórtan
zöldhulladék ott maradt, nem vesszük
figyelembe.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Baptista Napközis Tábor 2012
A 2012. július 30-tól augusztus 4-ig ismét
Nyári baptista napközis tábort rendeztünk Dunaharasztiban. Hálásak vagyunk
Istennek, hogy sikerült az iskolai szünidõben értékes és hasznos programot
biztosítani a résztvevõ gyerekeknek.
A különbözõ segítõknek, kapcsolatoknak
is köszönhetõen a programok sora igen
színes volt: délelõttönként torna, ügyességi játékok, vidám énekek, bibliai történetek
megismertetése (korosztályonként külön
iskolás és óvodás csoportokban), délutánonként pedig választhatóan sportprogramok (kerékpár, labdarúgás, íjászat, kosárlabda, tollaslabda, petanque stb.), kézmûves foglalkozások (pl. varrás, gyöngyfûzés, szõnyegszövés, palackvirág-készítés
stb.), valamint színjátszási, rajz- és festészetoktatási lehetõségek várták a táborozókat. Mindemellett a Magyar Vöröskereszt tartott szerdán elsõsegély-bemutatót.

Minden évben fõ céljaink között szerepel
a Biblia fõ üzenetének, Jézus Krisztus
tanításának a továbbadása. Hisszük,
hogy ez az igazi megoldás a gyermekek,
családok életének problémáira. Örülünk,
hogy megvalósulhatott a Bibliával való
ismerkedés, valamint a keresztény tanítás és erkölcsi alapértékek megosztása
is, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Szombaton a szervezõk meghívására
három busszal összesen 116 fõ – a táborozó gyerekek és hozzátartozóik –
kirándulást tettek a WOL Élet Szava
Alapítvány
tóalmási
kastélyába
(www.eletszava.org), ahol a táborzáró
alkalom keretében képekkel és élménybeszámolókkal vonták be a jelenlévõket
a hét legjobb perceibe és ekkor került kihirdetésre a csapatverseny eredménye
is. Természetesen a csapatok nem maradtak jutalom nélkül. Itt került sor a né-

hány táborozó által szervezett Jesus
Factor elnevezésû ének-zenei versenyre is. A hét programjai Dunaharasztin
több helyszínen zajlottak, legnagyobbrészt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ún. napközis épületében (Dunaharaszti, Rákóczi u. 1.). Az idei napközis
táboron több, mint 70 gyerek vett részt.
A gyerekekkel sok-sok önkéntes segítõ
és támogató foglalkozott így ezúton is
köszönjük a Dunaharaszti Város Önkormányzatának, a Ruff Pékségnek, Zsigmond Károly igazgató úrnak és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának, a
KisDuna Tv-nek, Brauswetter Lászlónénak és a Dunaharaszti Foltvarázslóknak,
továbbá minden segítõnek a gyülekezetünkön belül és kívül!
Gergely Tamásné
www.jezusazur.hu

Futónagyköveteink jelentik
Futóink szeptember hónapban is folytatták az edzéseket és a
versenyeken való részvételt. Szeptember második vasárnapján Dunaharasztiról a rekord létszámú nevezõ rekord létszámú sikeres célbaérkezõt eredményezett a Nike Félmaraton futóversenyen. Gratulálunk minden célba érkezõnek, különösen
az elsõ félmaratonosoknak, név szerint a következõ futóknak:
Schubertné Gavallér Katalinnak, Esze Tamásnak, Anita és
Mike Gurney-nak, továbbá városunk azon elsõ félmaratonosainak is, akikrõl ezt az információt nem tudjuk, valamint az egyéni csúcsot elérõ futóknak: Bazsó Erzsébetnek, Györgyi Katalinnak és Herbély Szabinának. Szeptember harmadik szombatján rendezték meg a Kanizsai Futófesztivál és 50 km-es OB
futóversenyt. Weinber Ferenc az 50 km-es távon egyéni csúcsot futott, Csiki Gergely pedig 10 km-en második helyezést
ért el. Szeptember utolsó elõtti vasárnapján Bazsó Erzsébet
életében elõször 30 km-es táv fölé lépett a Velencei-tó Õszi
kör futáson. Szeptember utolsó vasárnapján három futónk képviselte városunkat Kecskeméten a Hírös-félmaraton futóversenyen: Bazsó Erzsébet, Esze Tamás és Körözsi Sándor. Az õsz
beköszöntével megélénkült az érdeklõdés futócsapatunk iránt:
már három futó csatlakozott a rendszeres futásainkhoz, másik
három futó pedig egyéni felkészülés révén hozza formába magát, hogy mielõbb csatlakozhasson a közös futásokhoz.
Végül egy igazán hasznos olvasmány megjelenésérõl: szeptember elején jelent meg idehaza a Kossuth Kiadó gondozásá-

Dunaharaszti Hírek – október

ban Sally Edwards:
Futók kézikönyve –
kezdõknek és haladóknak címû könyve. Az utóbbi években örvendetesen
megnõtt a futás
népszerûsége; már
közel 40 millióan
ûzik az emberiség
legõsibb sporttevékenységét. A tudományos kutatásoknak köszönhetõen ugyanakkor a futással
kapcsolatos ismeretek is robbanásszerûen gyarapodtak. Ebben az átfogó ismereteket adó, hiteles szerzõk által összeállított kézikönyvben elsõ ízben ötvözõdik a legmodernebb sporttudomány a gyakorlati edzésmódszerekkel, illetve minden futó számára hasznos alapismeretekkel. A könyvben leírt edzésmódszerek garantálják a sikert, legyél bár kezdõ futó, rutinos
versenyzõ, vagy a sérüléseket elkerülni igyekvõ és új energiákra vágyó veterán – akár Harasztiban, akár az ország bármely részén.
Csatlakozás a Dunaharaszti Futókhoz: Facebook/Dunaharaszti
Futók oldalon, illetve emailben: gamplett.gabor@gmail.com
és/vagy gykata.fut@gmail.com, telefonon: 06-20/495-2302.
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Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 61.

Az oldalt összeállította: Tömösvári Ildikó
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Jubileum
a Baktay Ervin Gimnáziumban
A dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium
2012-ben ünnepli fennállásának fél évszázados évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
több olyan rendezvényre is sor került már,
ahol errõl a nagyszerû jubileumról megemlékeztünk. Tisztelegtünk a helyi középiskolai oktatás ötven éve és névadónk emléke elõtt. Ezekrõl az eseményekrõl szedtünk most csokorba néhány gondolatot.

teken élték meg. Ma ezt kísérleti régészetnek, kísérleti néprajznak hívjuk. A szigeteken indián törzs élt, indián ruhákban,
sátrakban, indián szokások szerint. Ezt a
különleges világot mutatja be ma is a Kisorosziban található Baktay emlékkiállítás.
2012. augusztus 23-án a tanév számunkra emléktúrával kezdõdött. Busszal mentünk Pilismarótig, ahol alkalmas helyen,
éppen Zebegénnyel szemben tettük vízre
a DMTK kenuit. Az elsõ cél: átkelés a Dunakanyaron. Baktay indián társaságát követve leereszkedtünk Kisorosziig. Azok a
kollégák, akiket nem vonzott a nagy-dunai
evezés, busszal jöttek oda. A kiránduláson részt vettek az iskola vállalkozó kedvû pedagógusai, technikai csapata, és
mintegy tucatnyi jelenlegi és végzett diák.
Kisorosziban természetesen Heverõ Bölény, azaz Baktay Ervin emlékkiállítása

KENUTÚRA A DUNÁN
– BAKTAY ERVIN EMLÉKÉNEK
AJÁNLJUK
Baktay Ervint elsõsorban a Távol-Kelet,
India mûvészetének szakértõjeként ismerjük. A megismerés, a tapasztalás vágya
hajtotta akkor is, amikor 1926 és 1929 között Indiát járta be, és akkor is, amikor egy
másik egzotikus kultúra, az észak-amerikai indiánok életmódja felé fordult. A Vadnyugat, a 19. század végére rezervátumokba kényszerített indiánok élete, szokásai vonzották. Baktay barátaival létrehozott egy olyan társaságot, akik nemcsak olvastak ezekrõl a kultúrantropológiai érdekességekrõl, de el is játszották,
meg is élték azt.
Az indián kultúrát kezdetben Zebegény,
majd Kisoroszi közelében található szige-

GÁLAMÛSORRAL ÜNNEPELTÜK
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK
50. ÉVFORDULÓJÁT
volt a cél. A múzeumot Doszpoly Andor és
felesége mutatta be. Koszorút helyeztünk
el a bejáratnál névadónk tiszteletére, majd
körbejártuk a kiállítóteret. Igazi portréja ez
Baktaynak, aki komoly tudományos munkájától nem választotta el a játékot, a szórakozást sem.
Az emléktúra második állomása Szentendre volt. Itt sátoroztunk, a hamisítatlan
vízitúrás hangulatot pedig esti városnézéssel kötöttük össze. A következõ napon
a hazai Duna szakasz egyik legszebb része, a fõváros várt minket. Különleges élmény az Országház, a Vár vagy a Gellért-

hegy a vízrõl nézve. Budapest után következett kirándulásunk legembertpróbálóbb
szakasza. Az alacsony vízállás miatt a
Kvassay zsilipnél át kellett emelni a kenukat a Ráckevei Duna-ágra. Onnan már –
némi segítséggel – sima volt az út hazáig.
Az emléktúra olyan erõ, amely egységbe
tömörít, összetart. Együtt eveztek az iskolát alkotó közösség minden csoportjának
tagjai. Elkísértek minket azok is, akik csak
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a névadó elõtt akartak tisztelegni, vagy
csak egy kellemes programra vágytak a
Dunakanyarban. A túra vezetéséért
Czompa Gyula tanár urat illeti köszönet. A
szállítást, utazást Nagy-Gyõr Dalma szervezte meg, Szentendrén pedig Valentin
István tanár úr tartott szakszerû idegenvezetést. Külön köszönjük Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának, jegyzõ asszonyának,
valamint Doszpoly Andornak és Doszpoly
Andornénak, hogy Kisorosziban segítségünkre voltak. Túránk emléket ápol, közösséget teremt, és reméljük ebbõl is hagyomány válhat majd, amellyel továbbadhatjuk a jövõ generációinak, közösségeinek névadónk kultuszát.

2012. szeptember 21-én ismét megtelt a
József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme.
Jubileumi gálamûsorral készültünk az évfordulóra. A szervezés sokakat megmozgatott. Rendezvényünkön köszönthettük díszvendégként dr. Szûcs Lajos országgyûlési
képviselõt, a Pest Megyei Közgyûlés elnökét, és dr. Szalay László polgármester urat.
Rajtuk kívül jelenlétükkel tisztelt meg min-

ket Virág József tanár úr, aki több, mint egy
évtizeden át igazgatta iskolánkat, ott volt
Karl József és Lehel Endre alpolgármester
úr, a történelmi egyházak lelkészei, a helyi
és a környékbeli iskolák vezetõi, az egykor
nálunk tanított pedagógusok és jelenlegi tanárok, valamint – nem utolsó sorban – ott
voltak a „véndiákok”
A megnyitó beszédek után ünnepélyes
külsõségek mellett sor került annak az
adományozási szerzõdésnek az aláírására, amellyel gimnáziumunk Adititõl, Baktay
Ervin özvegyétõl végrendeletileg kapott
vagyonát átadta az iskola támogatására
1995-ben létrehozott Pro Alma Mater Alapítványnak.
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nek, aki a szervezést, a segítõ diákcsoportot irányította.
Az ötvenedik évforduló kapcsán mit is
mondhatnánk mást: boldog születésnapot, Baktay!
NAGY TALÁLKOZÁSOK
A jubileumi rendezvénysorozat harmadik,
ebben a sorban utolsó eseménye volt a
Nagy találkozások címû rendezvény.
Öregdiák találkozót szerveztünk a Baktay
Ervin Gimnázium épületében. A rendezvény 2012. szeptember 22-én 15 órakor
nyitotta meg kapuit. A találkozóra hosszú
sorokban érkeztek a régebben, vagy kevésbé régen végzett „öreg” diákok. Öregdiák a szó nemes értelmében. Hiszen szívében mindenki fiatalnak érezte, érezhette magát, amikor az iskola falai között körbejárhatott. Legszorgalmasabb tanulóink
éppen a legrégebben végzettek voltak,
akik szinte teljes osztályonként érkeztek.

Ez után következett maga a mûsor, ahol
vers, ének, komolyzene mellett néptánc
és bûvészmutatvány is szerepelt. Érdekes
színfoltja volt a programnak az Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, azaz a zeneiskola vendégjátéka. Erre apropót szolgáltatott, hogy 2012. szeptember 1-jétõl
az intézmény növendékei is a Baktay Ervin Gimnázium épületébe járnak.
A szünet után a Baktay Ervin Gimnázium
irodalmi színpada és énekkara adta elõ
nagy sikerrel a Dzsungel Könyve címû
musicalt. Elmondhatjuk, hogy segítõként

vagy szereplõként, nézõként vagy elõadóként ismét egy közösség születését élhettük meg. Öregdiák volt itt dr. Szalay László polgármester úr, Lehel Endre alpolgármester úr, vagy éppen nagytiszteletû Faragó Csaba református lelkipásztor is. Ez
is jól példázza: az iskola és a település
nem csak anyagi valójában, de hagyományrendszerében és szellemi örökségében is szorosan összekapcsolódó egészet
alkot.
A mûsorért szeretnék e helyen is köszönetet mondani valamennyi résztvevõnek,
kollégának, a zeneiskola és a gimnázium
technikusainak, a József Attila Mûvelõdési Ház dolgozóinak, vezetésének. Külön
köszönet illeti Kórik Borbála és Koltai Csilla tanárnõt a produkció betanításáért, rendezéséért, valamint Fábry Júlia kolléganõDunaharaszti Hírek – október

Végzésük éve 1966, 1967 vagy 1975 és a
többi régmúlt év. Megannyi dátum, amit ma
már történelemként tanítunk. Jöttek sorban: „mi voltunk az elsõ érettségizõ évfolyam”, „mi voltunk az elsõk, akik az új épületben kezdtük”, „mi vagyunk azok, akik 38
éve minden évben találkozunk”. De jöttek
fiatalabbak is. Olyanok, akik csak nemrég
álltak fel az iskolapadból. Nekik még minden terem a tegnap hangulata.
Nemcsak diákok, de rég nem látott pedagógusok is eljöttek ezen a napon hozzánk.
Olyanok, akiknek neve összefonódott a
haraszti gimnázium életével, történetével.
Itt volt Virág József igazgató úr, Ordasi
Gyula tanár úr, Bazán Lászlóné, Windisch
Mihályné, dr. Sziráki Györgyné, akik éveken át igazgatóhelyettesek voltak. Artner
Ottóné, Gémesi Józsefné, Ladocsi
Ferencné, Virág Józsefné azok közül, akik
a legrégebbiek.
Megannyi arc, sok pillantás – ismeretlenül
is ismerõsök. Az iskolatörténeti kiállítás –
Tolnainé Korcz Ilona és Tolnai Zoltán munkája – képekben és tárgyi emlékekben
mutatta meg mindazt, ami a dunaharaszti
gimnázium volt, és mindazt, amibõl az iskolát formáló közösség múltja a mai napig
összeállt. A máskor munkától, feladatoktól telt tanári szoba jókedvû társalgó helyiséggé vált. A találkozások zsongása
késõ estig hallatszott a falak között. Beszélgetések zajlottak, sokan léptek be izgatottan az erre a célra megnyitott igazgatói irodába, ahol Baktay Ervin néhány
bútordarabja, használati tárgya volt kiállítva. Találkozót adtak egymásnak a múlt korok diákjai, találkozott az iskola múlt és jelen ideje, és hisszük: jövõje is. Hiszen a
fél évszázad sikerei, eredményei olyan is-

kolát építettek itt ki, amely nélkül a jövõ
Dunaharasztija is elképzelhetetlen.
Sziráki György
igazgató,
Baktay Ervin Gimnázium öregdiákja

Mesterhármas – újabb nyertes
Comenius pályázat a Baktayban
Az egész életen át tartó tanulás keretében
2012 szeptemberétõl indul iskolánk harmadik Comenius programja „Viribus Unitis
– Help the World with Joint Effort” (Közös
erõvel környezetünk védelméért) címmel.
Velünk együtt nyolc ország iskolái örvendezhettek a hírnek, amikor 2012 nyarán
értesültünk pályázatunk sikeres elbírálásáról. Újabb 20 000 eurót jelent ez a
Baktay Ervin Gimnázium számára, amely
összegbõl diákjaink és tanáraink külföldi
utaztatásának költségeit fedezhetjük az
elkövetkezendõ két tanévben.
A gimnáziumban az eddigi években is virágzó külkapcsolatok száma ezzel a projekttel hét új partneriskolával bõvült. A törökországi Yalova, a szlovén Ljubljana, a
görögországi Athén, a finn Outokumpu, a
cseh Prága, a litván Sakiai és a lengyel
Krakkó városok iskoláival közösen dolgozhatunk ezen az egyre aktuálisabbá váló, környezetünk megóvására ösztönzõ
témán.
Diákjaink ezúttal az iskolai tanórákon
szerzett ismereteiket kiegészítve megismerkedhetnek a különbözõ országok környezetvédelemmel kapcsolatos tanításaival. A közös munka során nem csak tárgyi tudásuk bõvülhet, hanem a közvetítõ
nyelvet, az angolt használva szakmai szókincsük is gyarapszik majd.
Multikulturális utazásunk elsõ állomása
Törökország Yalova nevû városa lesz
2012 novemberében. A találkozó központi témája a VÍZ, amely magában foglalja
mind a víztisztítással kapcsolatos tudnivalókat, valamint a föld és szûkebb hazánk
ivóvíztérképének elkészítését. A tanulók
fontos ismereteket sajátíthatnak el majd
az ivóvíz megóvásával kapcsolatos témában is. Ebben a munkában segítõm és kísérõnk Csépány Szilárd földrajz szakos
kollégám vesz részt.
Ezen tanév áprilisában és júniusában kerül sor a szlovéniai valamint a görögországi utazásokra is.
A 2013/14-es tanév novemberében a
Baktay Ervin Gimnázium fogadó iskola
lesz, ahol a nyolc ország közel 25 diákja
az „Alternatív energiaforrások” címû témában mélyítheti el tudását. A következõ tanévben ellátogatunk majd Krakkóba és
2014 májusában a két éves közös munkát a finnországi találkozó fogja zárni.
Diákjaimmal és kollégáimmal nagy lelkesedéssel készülünk az elõttünk álló két
tanév igazi kihívást jelentõ feladataira. Izgatottan várjuk a külföldi partnereinkkel
való találkozást és reméljük, hogy utazásaink során újabb barátságokat köthetünk
majd, s ezzel gazdagíthatjuk iskolánk
nemzetközi kapcsolatrendszerét.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Rákóczisok
az Iparmûvészeti Múzeumban
Rajzpályázat: Variációk egy támlára –
A Thonet szék
Az 1851-es világkiállításon bronzérmet
nyert Michael Thonet
a modern gyártásés
formatervezés
elõfutárának tekinthetõ. A hengeres, tömör farúd meghajlításával megszületõ híres szék,
mint elsõ sorozattermék a bécsi
Daum Café nevû kávéház részére készült. A támlás székek világszerte népszerûvé váltak, ahogy
a tervezõ neve is fogalommá
lett. Támlásszékei sikerének titka az volt, hogy a megtervezett
alaptípus állandó és variálható elemekbõl
állt össze, és a háttámla kitöltésére száznál is több variációt tervezett.
Ezen a pályázaton vettek részt iskolánk 4.
osztályos tanulói. Nagyon szép eredményeket értek el. Köszönet érte a tanítóknak: Simon Andreának és Leéb Évának.
Szeptember 9-én ünnepélyes keretek között adták át a díjakat.
Alsó tagozatosok kategóriájában a több,
mint 100 pályázat közül I. helyezett Sárospataki Ibolya, II. helyezett Mészáros

Emese. Különdíjban részesült szép
munkájáért: Márkus Zalán, Milák Róbert,
Szedlák Péter. Gratulálunk!

Kutatók éjszakája
2012. szeptember 28-a a „Kutatók éjszakája”, amikor a tudományok iránt érdeklõdõk számára délután megnyílnak az egyetemek és kutatóintézetek kapui. Idén a fizika szakkör tanulói látogattak el a Mûszaki Egyetem által szervezett programok
egy részére. A szállításunkat szülõk segítették.
Találkoztunk Budapesten a rakparton,
majd közösen látogattuk a programokat.
Elõször beültünk a „Semmi varázslat,
csak fizika” programra. Nagyon érdekes
kísérleteket láttunk, amit mi is el fogunk
készíteni a városi természettudományos
találkozón. A helyszín az atomfizikai tan-

szék laboratóriuma volt. Azután meglátogattuk a Kármán Tódor szélcsatorna laboratóriumot, majd meghallgattuk a Robert
Bosch laboratóriumban az elektromágneses zavaró jelek jelenlétének szerepét az
autóelektronikában.
Késõ este álmosan, de nagyon vidáman
tértünk haza. Elhatároztuk, hogy jövõre,
ha középiskolások leszünk, újra ellátogatunk a rendezvényekre.
Azt hiszem a képek magukról beszélnek.
Székely-Simon Mária

Tisztelt Olvasók!
Az újság augusztusi számában a Rákóczi
iskola híreinél az alsó tagozatosok
versenyében:
Olvasás verseny 1. évfolyam I. helyezett
Kovács Richárd helyett Kocsis Richárd.

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Egy hét „Varázslatos világ”
Július elsõ hetében a Hunyadi János Általános Iskola nagy átalakuláson ment át.
A hetek óta üresen tátongó udvart, a néma tantermeket most gyerekzsivaj, nevetés töltötte be. Az udvaron a rollerezõ, görkorcsolyázó, vagy épp tollaslabdázó, focizó gyerekek száma a hétfõ reggeli gyülekezés alatt egyre csak nõtt.
Megkezdõdött a Hunyadiban a kéthetes
nyári napközi.
Sikerült a nyár legmelegebb idõszakát kifognunk, így a vízipisztoly, a naptej és a
napi jégkrém a „túlélési felszerelés” nélkülözhetetlen kelléke lett. A nagy kánikula
miatt az egész napos kirándulásainkat lecseréltük kisebb városi, délelõtti sétákra,
hogy a déli tûzõ nap ellen már visszavonulhassunk a hûvös tantermekbe. Itt szintén érdekes, izgalmas programok, játékok, kézmûves foglalkozások várták a
gyerekeket. Igyekeztünk idõt hagyni nekik
a kötetlen játékra, beszélgetésre, pihenésre is. Volt, aki olvasott, mesét nézett,
rajzolt. Társasoztak, kártyáztak vagy a folyosóra kitolt pingpongasztaloknál igyekeztek az ütõvel eltalálni a labdát, és az
asztalon tartani azt.
Az elsõ délelõtt az ismerkedés, csapatépí18

tés jegyében telt drámajátékkal, csapatsorsolással, sportversennyel. Délután a
tantermekbe visszavonulva fakanálbábot
készítettünk a gyerekekkel.
Kedden a tízórai után két csapatra oszlott
a társaság. Az egyik csoport a Dunaharaszti Tájházba látogatott el. A gyerekek
érdeklõdve hallgatták az elõadást a haraszti svábok régi életérõl, szokásairól, rácsodálkoztak egy-egy számukra ismeretlen használati eszközre. Eközben a másik
csoport egy kicsit hosszabb sétával eljutott az Ambrus-tanyára, ahol megnézhették a baromfiudvar és az istállók lakóit,
etethették, simogathatták õket, majd lehetõségük volt póni-lovaglásra is. Délután a
rekkenõ hõség ellenére bekapcsoltuk a

technikaterem sütõjét, ugyanis nyakláncot
„sütöttünk”. A gyerekek ott hasaltak a tûzhely elõtt, és az üvegablakon bekukucskálva lesték, hogy a zsugorfóliából általuk
készített medálok, hogyan kunkorodnak,
zsugorodnak, majd nyerik el végleges formájukat és méretüket. Az elkészült ékszereket színes bõrszíjra fûzték, és egész héten át büszkén viselték.
A szerdai délelõtt ismét a kézmûveskedésé volt. Varázsképet készítettek a gyerekek, melyet két különbözõ rajz szétvagdosásával, majd harmonikaszerû felragasztásával tettek igazán „varázslatossá”.
A délutánt a hûs tornaterembe visszavonulva játéktanulással és kidobós-bajnoksággal töltöttük.
Csütörtök reggel, felcserélve a keddi két
csapatot, ismét a Tájházba és az Ambrus
tanyára látogattunk el, majd délután a tantermekben papírállatkákat készítettünk
különbözõ technikákkal.
Péntek délelõtt elmentünk a Helytörténeti
Emléktárba, ahol Gáll Sándor és Nyári Ildikó mesélt csemetéinknek Dunaharaszti
múltjáról, történelmérõl, a kiállított tárgyakról. A hét utolsó napját közös énekléssel és vidám, játékos vetélkedõvel zártuk. Volt lisztfújás, bekötött szemmel joghurttal-etetés, fakanál-lógatás, szívószál-

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – október

ba spagetti fûzés, autóverseny, és persze
sok-sok nevetés.
A város három iskolájából összetevõdõ
csapat már a hét elején gyorsan összekovácsolódott, új barátságok szövõdtek. Jó
volt hallani a gyerekektõl, szülõktõl, hogy
sokuknál nem szükségmegoldás a nyári
napközibe való jelentkezés, hanem az otthoni „láblógatás”, tévézés, számítógépezés helyett szívesebben választják, hogy
társaikkal legyenek, és részt vegyenek a
városi iskolák által szervezett érdekes
programokon, foglalkozásokon.
A második héten három kolléganõmmel
– Batári Marika nénivel, Kurcsics Marika
nénivel, Sárospatakiné Bea nénivel – karöltve igyekeztünk játékkal, kirándulással,
kézmûveskedéssel, vetélkedõvel, pancsolással fûszerezett hetet varázsolni a
srácoknak.
A reggeli gyülekezõ ideje alatt, bár lehetett
rollerezni is, többen takarékoskodtak az
energiájukkal és egy sarokban „Uno”-ztak,
társasjátékoztak, mások a kézmûves foglalkozásokra edzettek. Miután a reggelit
beburkolták, a csoportokra bontott társaság a 9 órakor kezdõdõ foglalkozásokra
vonult, amik ebédig adtak elfoglaltságot
az ifjúságnak. A déli étkezés után a teli pocakokat kissé pihentettük, majd tágabb
határok közt – akár több csoportban is –
folytatódott a napirend: olvastunk, filmet
néztünk, beszélgettünk, akinek kedve volt,
tovább fejleszthette a kézügyességét, de
a pancsolás lehetõsége is sokakat vonzott. Délután három órától kezdtek érkezni a szülõk a gyerekekért. Ekkortól már kiki a maga kedvére kisebb-nagyobb csoportokban, vagy egyénileg tölthette az idejét a számára kikapcsolódást nyújtó foglalatossággal. Akadtak, akik továbbra is a
tanító nénik segítségével alkottak, mások
a kis társakkal találtak ki szórakoztató elfoglaltságot, de gyakran elõfordult, hogy a
délelõtti program folytatása mellett voksoltak a gyerekek. Utólag is dicséret illeti
õket: nem voltak hangulatrontó nézetkülönbségek, fegyelmezetlenségek.
Öt óra körül minden nap elcsendesedett
az iskolaudvar.
Az idei hetünk, a „Varázslatos világ”-hét a
Tündér-nappal indult. A nap programjait a
tündérmesék szálára fûztük fel. A mesefoglalkozásokon a három csoport háromféle produkcióval készült, amelyekkel
ebéd után jelentek meg a többiek elõtt.
Egy-egy mesét dolgoztak fel úgy, hogy a
látottak-hallottak alapján a nézõk ki tudják
találni, mely' mese dramatizálását vállalta
a társaság. Egyetlen szó nélkül, csupán a
cselekmény legfontosabb mozzanatait
élõképben megjelenítve adták elõ a mesét. A nézõk mindhárom esetben ügyesen
kitalálták a feladványokat. Az elõadásra
készülés közben ügyes kezek hajtogattakragasztottak virágokat a tündérkertbe, készültek tündér-varázspálcák, de nagyon
szép rajzok varázsolódtak a papírra a fantázia-szülte tündérekrõl is. A délutáni elõadásokat követõen tündér-dalokat is hallgattunk a hûvös tornateremben.
A keddet „Boszorkány-nap”-nak neveztük
el. Fekete kartonpapír csíkokból számtalan fekete macska látta meg a napvilágot,
csomagolópapírra boszorkányok termettek, és kígyók, békák – egy valamire való
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boszi elengedhetetlen kellékei – kerültek
ki ügyes kezek alól.
Ebéd után az egész csapat bevonult a tornaterembe és kezdetét vette a viadal,
amelyben boszorkányos ügyességet
megkívánó feladatokat kellett a boszi-csemetéknek végrehajtaniuk. Söprûnyélen
lovaglás, béka-gyûjtés a „tó”-ból, szlalomverseny, puzzle-kirakó vetélkedõ szerepelt a boszorkánnyá avatásért folyó küzdelemben. Utána jó móka volt a
fotózkodás a délelõtt festett csomagolópapír-boszorkányok mögé bújva, az ábrázat
helyén kihagyott lyukba dugott arccal.
Az elõzõ napról maradt köztünk a boszorkány-napra még néhány Jótündér, mert
délutánra három vízzel feltöltött medence
várta a srácokat.
Az „Indián-nap” nevet viselõ szerdán a valóság és a legenda határán egyensúlyoztunk hatalmas lelkesedéssel. Amerika õslakosainak hajdani életérõl, szokásairól,
lakhelyérõl, díszítõ motívumaikról szóló
hasznos háttér-információkkal felvértezve
vetették bele magukat a munkába.
Az egyik teremben sámándobok készültek
sajtosdobozból a megismert díszítõelemek
felhasználásával, a másikban szorgos kezek fonták a szebbnél szebb karkötõket, a
harmadik helyiségben a rossz álmokat
csapdába ejtõ, gyöngyökkel, tollakkal díszített „álomfogó”-k készültek példás szorgalommal. A délutáni pihenést az 1977ben készült „Az utolsó mohikán” címû film
megtekintése jelentette, ami a készítésének dátumát tekintve is különlegességet
jelentett a japán sárkányos rajzfilmeken,
akciófilmeken felnövekvõ ifjúságnak. Harci színekkel dekorált arcú kis indiánok szaladgáltak egész nap az iskolában. A szülõk ezen a napon csak némi keresgélés
után találták meg saját csemetéjüket.
A „Bakancs-nap” – hétköznapi nevén csütörtök – mint azt az elnevezés is mutatja,
fõként a lábakat vette igénybe. Reggeli
után csoportokba rendezõdve, némi étekkel, innivalóval felszerelkezve indultunk a
Paradicsom-szigetre. A gyalogtúra elõtt
meglátogattuk a Mustang Lovasklubot,
ahol már várt bennünket Machay János a
lovasklub vezetõje, aki körbe kalauzolta a
csoportot a telepen. Megsimogathattuk a
lovakat, akiket János bácsi egy-egy rövid
történettel bemutatott. A srácok nevetve
trappoltak, amikor a házigazda beengedte õket a futtatóba, és a „terelõ” szerkezetet különbözõ sebességekre állította. Miután búcsút vettünk vendéglátóinktól, talpunk alá igazítottuk az utat. A „Csati” partján haladtunk a zsilipig. Amikor nagy kanyarral visszaértünk az iskolába, mindenki oda ejtette a hátizsákját, ahol helyet talált, és lerogyott mellé. Életet az ebédre

sütött palacsinták hívogató illata lehelt a
társaságba. Ebéd után szó szerinti csendes pihenõt igényeltek a gyerekek. Többen egy zajtalan zugba vonultak kártyázni, társasozni. Egy kisebb csoport az osztályteremben nekilátott a hungarocell
dekupázs-képnek, ami az elmúlt hét hangulatát tükrözte.
Pénteken reggel utoljára olvastunk névsort. Reggeli után újfent szedelõzködni
kezdtünk – igaz, ezen a napon csak a
Sport-szigetig kutyagolt a sereg. Mindenféle veszélytõl mentes számháborúra készültünk – ezért ez a nap a „Katona-nap”
nevet kapta. A napközi zászlaját lehullott
levélszõnyeg alól, fáról, bokor rejteke alól
is megszerezték, és diadalordítással rohantak vele a „támaszpontra”. Az utolsó
délutánon kerestük az árnyékos helyeket,
ahol felelevenítettük az elmúlt napok legérdekesebb, legizgalmasabb programjait,
játszottunk a sportpályán. Aztán lassacskán pakolni kezdtünk. Helyükre kerültek
az asztalok, székek, sportszerek, ki-ki
megkapta a Jótündére kis ajándékát, s miután az utolsó gyerek is elhagyta az iskolát, kattant a zár, hogy a vakáció hátralévõ heteiben az épület is megpihenhessen.
Itt szeretnénk megköszönni a konyhás néniknek a sok finom ennivalót, a repetákat,
és a kedves mosolyokat.
Mire ez a cikk megjelenik, már elkezdõdött az új tanév, amelynek végén, a 2013as évi vakációban újra várunk Benneteket.
Addig pedig jó tanulást kívánunk!
Furján Rita, Némethné Csobolyó Éva

Tisztelt Szülõk, Támogatóink!
A Hunyadi János Általános Iskola A Tanulókért, az Oktatásért, a Holnapért Alapítványa számlájára a 2010. évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásával 695 216 Ft érkezett.
Tájékoztatom Önöket a kiadásokról:
Alsó tagozat udvar
parkosítása
Könyvelõi díj
Jutalomkönyvek
vásárlása diákoknak
Nemzetiségi német
viselet varratás
Évkönyv
Összesen

306 720 Ft
31 750 Ft
22 050 Ft
206 840 Ft
144 375 Ft
711 735 Ft

Továbbá tájékoztatom Önöket arról is,
hogy a nyár folyamán az önkormányzat
költségvetésébõl elkészült az alsó tagozaton az udvar burkolása.
A parkosítási munkálatokat az alapítvány a fenntartó további anyagi hozzájárulásával tudta megvalósítani. A 2011ben megrendezett alapítványi bál bevételét, 690 230 Ft-ot, teljes egészében erre a célra fordítottuk.
Köszönjük felajánlásaikat, és örömmel
vesszük a további támogatásokat.
Alapítványunk számlaszáma:
11641003-04107400-41000005
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Karlné Purczeld Erika
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Beszámoló
az Alapítvány Dunaharaszti
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskoláért mûködésérõl
Iskolánk alapítványa a 2012-es esztendõben megkésve bár, de megkapta az Önök
felajánlását 466 000 Ft-ot.
Ezen kívül hálásan köszönjük az egyéni
felajánlásokat is, amely 1 064 000 Ft.
Ezeket a befizetéseket az iskola fejlesztésére fordítottuk.
Három tanterembe projektort és vetítõvásznat vettünk, támogattuk iskolánk iskolai táborát, a diákok jutalmazását, fordítottunk beépített szekrény építésére, és iskolai udvarunk rendezésére, növények
vásárlására is ebbõl a pénzbõl került sor.
Kedves Támogatóink!
Az Önök anyagi segítsége nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Alapítványi felajánlásukkal évrõl évre lehetõvé teszik, hogy iskolánk tovább szépüljön, gazdagodjék.
Köszönjük, hogy bíznak bennünk, és
velünk vannak az egyre nehezedõ hétköznapokban.
Reméljük a jövõben is számíthatunk
segítségükre, támogatásukra.
Köszönetet mondunk együttmûködésükért, munkájukhoz sok sikert, jó
egészséget kívánunk!
Dunaharaszti, 2012. 09. 19.
Kulcsár Ferenc
Zimmermann Anna
kuratóriumi elnök
intézményvezetõ

Erdei iskola 4. b osztály
Szeptember 12–14-ig a 4. b osztály erdei
iskolában volt a varázslatos történelmi kisvárosban, Visegrádon.
Izgalommal készültünk, hiszen ez volt az
elsõ közös, több éjszakás kirándulásunk.
Bár az idõjósok esõt ígértek, töretlen optimizmussal néztünk elébe a következõ
napoknak.
Érkezésünkkor ezer ágra ragyogott a nap,
éppen jó volt az erdei túrához, ahol helyi
vezetõnk megismertette velünk a környékre jellemzõ növény- és állatvilágot, beszélt
a hegység keletkezésérõl, a városka történelmérõl. Bizony kiderült, elkényelmesedett városiak vagyunk, mert a másfél

órás kaptató végén csak lihegtünk és szuszogtunk. Csütörtökre esõfelhõbe burkolózott a táj és bõven jutott az égi áldásból.
Programvezetõnk érdekes társasjátékokkal és tanulságos mesékkel tette vidámmá a szürke délelõttöt. Délután a Salamon-toronyba sétáltunk fel és Gyuri bácsi
élvezetes elõadásában sok érdekességet
hallgattunk meg a város történelmérõl.
Jártunk a Duna-parton és megnéztük a
Vizi-bástya romjait.
Péntek délelõtt egy gyönyörû faragott játszótéren zártuk a kirándulást. Fáradtan,
vidáman, rengeteg élménnyel tértünk haza.
Köszönjük Visegrád!
Nuberné Török Ildikó
osztályfõnök

Gondolatok az erdei iskoláról
A mai városok reklámerdeikkel, bevásárlóközpontjaikkal, szórakozóhelyeikkel, játéktermeikkel elcsábítanak, kényelmessé
tesznek szellemileg és fizikailag egyaránt.
A rosszul használt televízióval, videóval,
számítógéppel kiegészítve kész a konzervvilág. Van benne minden, és még
csak törni sem kell magunkat, nincsenek
ránk leselkedõ veszélyek, hiszen minden
kirakatban, képernyõn van, mi csak szemléljük.

A napi hat óra intenzív tanulásnak meg is
lett az eredménye, hiszen a táborzáró vetélkedõn, ami a heti tananyagból volt, minden csapat remekül vizsgázott. Ez úton is
köszönjük a kísérõ szülõk segítségét, hiszen nélkülük nem tudtuk volna ezt megvalósítani. Név szerint: Jezsek Annának,
Horváthné Kata Juditnak és Plesovszkiné
Bánóczi Juditnak.
Nagy Ágnes,
Bordásné Nyáry Nikolett
osztályfõnökök

Erdei iskola
a Szandavári Diáktáborban

Egy jól szervezett erdei iskola ezzel
szemben a benne élés élményét, az
egymásrautaltságban összekovácsolódott közösség izgalmát, a megtapasztaláskor keletkezett élményekre alapozott
sokoldalú tudást kínálja. A tanulóknak
nem egyszerûen bemutatja a környezetet ügyes idegenvezetõként, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulási helyzeteket teremt számukra. Nehéz
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és nagy szakértelemmel megtervezendõ „pedagógiai vállalkozás”, amely a
tanév egészére kihat, és így helyi tantervi dokumentumaink, alkalmazott tanítási és értékelési módszereink, tanulásszervezési szokásaink támogatására
szolgál.
Éppen ezért az idén is nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat ötödik évfolyamos diákjainkkal az erdei iskola rejtelmeibe. Szó szerint, hiszen a maguk tizenegy évével az erdõ élõvilága igen
sok rejtélyes dolgot tartogatott nekik. A
helyszín Visegrád volt, és a Pilis élõvilágával, valamint a város történelmével ismerkedtek öt napon keresztül. Élõ történelemóra volt a palotában, növényhatározás a tanösvényen, megismerkedtek a
papírmerítéssel, és a százötven évvel
ezelõtti nyomdagéppel. Követték az állatok nyomát az erdõben, s megismerkedtek a ragadozók, valamint a madarak
életmódjával a saját környezetükben. Kipróbálhatták ügyességüket õseink íjával
és dobócsillagával.

A tavalyi erdei iskola sikere után szinte természetesnek tûnt, hogy ezt a tanévet is
erdei iskolával kezdjük.
Idén a Szandavári Diáktábor mellett döntöttünk, ide készült nagy izgalommal a hatodik évfolyam 55 tanulója, a két osztályfõnök és két lelkes kísérõ szülõ.
A tábor Szanda település központjában található a Cserhát-hegység szívében.
Szanda egy Nógrád megyei kis falu alig
több mint 700 lakossal. Két részbõl áll,
Szandából és a tõle egy dombbal elválasztott Szandaváraljából.
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Nevezetességei a palóc építkezést magában hordozó lakóházak; néprajzi különlegessége az 1891-ben épített Máriácska kápolna (helyi szóhasználattal:
káponka), melynek másolata a balassagyarmati Palóc Múzeum skanzenjében
található.
Szandaváralja
egyik érdekessége az erdõben
meghúzódó, gyógyító vizérõl híres
búcsújáró hely a
Máriácska-forrás.
Ebben a festõi
környezetben töltöttünk három napot. Az elsõ napon Szanda várához
túráztunk,
közben az erdõ
életével ismerkedtünk. A dombról csodálatos kilátás nyílt a környezõ hegyekre,
völgyekre. A túra után volt még idõnk játszani, majd vacsora után méhészkedni indultunk. Egy kedves helyi házaspár mesélt a méhekrõl, életükrõl, szokásaikról.
Bemutatták
a
mézkészítés eszközeit, majd finom
mézeket
kóstolgattunk.
Másnap átsétáltunk a szomszéd
községbe,
Terénybe. Egy tanyán háziállatokat simogattunk,
(a
bátrabbak
kecskét is fejtek),
majd a kecskesajt készítés folyamatával ismerkedtünk, közben
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kóstolgatva a folyamat egyes lépéseinek
megfelelõ terméket. Délután sustyát fontunk, közben jól szórakoztunk a 83 éves
Marika néni történetein. A vacsora utáni
bátorságpróba most is emlékezetesre sikerült, a távolból szarvasbõgés hallatszott, a közelben vaddisznók csörtettek.
A harmadik napon a Medveotthont látogattuk meg Veresegyházán. A gyerekek
nagyon élvezték, hogy mézzel etethetik a
medvéket, miközben egészen közelrõl,
egy fakanálnyi távolságból tanulmányozhatták õket.
Fáradtan, de élményekkel tele jöttünk haza, még napokig tart, amíg feldolgozzuk
az átélt eseményeket.
Solti Réka,
Komáromi Katalin
osztályfõnökök

faltrajzot, színes repülõt, csoportosan
nagy rajzot készíteni, kör- és módszertani játékokon ügyeskedni, de vidám bábokat is készíthettek, célba is dobhattak, sõt játékosan „békát” is etethettek.
Közben folyamatosan üzemelt a büfé,
ahol mindig nagy volt a mozgás, hiszen
a sok játék között a melegben elkelt a
frissítõ, fogyott a pogi és a süti. Nagyon
jó hangulatban telt el a két óra, hiszen
a szülõk, testvérek is lelkesen bekapcsolódtak a programokba, és közben ismerkedtek egymással.
Örömmel láttuk, hogy a végén az elsõsök
vidáman, élményekkel telve, új barátokat
szerezve indultak haza. Reméljük jövõre
ugyanilyen jól fog sikerülni a giliceavató.
Weinber Róbertné
igazgatóhelyettes

Vidám giliceavató a Kõrösiben

Üröm az örömben!

Kezdõdik az új tanév és vele együtt új diákok kezdik meg az iskolai életet. Hagyományainknak megfelelõen az õ fogadásukra ismét megrendeztük Giliceavatónkat. Egy csütörtök délutáni idõpontban
vártuk 76 elsõsünket és a velük érkezõ
szülõket, testvéreket és a nagymamákat.
Nagy készülõdés után elkezdõdött a
program. A rövid köszöntés után a kicsik
egy új mondókát és egy kis vidám éneket tanultak meg Edit néni, Emõke néni
és Erika néni vezetésével. A gólyacsõrök és az esküszövegek kiosztása után

Kedves olvasó! Remélem emlékszik az
augusztusban közölt cikkemre! Tévedés
folytán nem az az írás jelent meg, amit közölni szerettem volna.
Ebben a cikkben az Országos Atlétikai
Diákolimpián fantasztikusan szerepelt
tanulók elért eredményeirõl írtam büszkén!
– Az Országos Diákolimpiai Bajnok,
egyéni összetett versenyben I. helyezett Simon-Balla Istvánról,
– a 4x100 m váltófutásban I. helyezett
Országos Bajnokcsapatról,
– az összetett ötpróba csapatversenyben II. helyezést elért „fiaimról”.
Csapattagok: Boldog Balázs, Boros
Márk, Nagy Martin, Nemes Zsigmond,
Simon-Balla István, Szûcs Benett.
S hogy lelkiismeretem megnyugodjon,
legalább a köszönetemet szeretném kinyilvánítani azoknak a szülõknek, hozzátartozóknak, akik segítséget nyújtottak,
autóval szállítottak, drukkoltak a versenyek ideje alatt.
Akik: Kalamár Andrea, id. Simon-Balla István, „Papa”, azaz Kalamár Zoltán,
Boldogné Pozmann Beatrix, Boldog Zsolt,
Duzmath Annamária, Boros László,
Becskey Lídia, Becskey József , Diószegi
Ildikó, Õsz Szabó Gergõ

minden „gilicénk” letette az iskolai esküt. Ezután az alsós tanító nénik és az
õket tanító pedagógusok bevonásával
nyolc helyszínen változatos lehetõségek közül választhattak a kicsik. Lehetett játékos sorversenyen mozogni, asz-
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Kovácsné Tarr Kornélia
tetnevelõ
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KÜZDELMEK ÉJSZAKÁJA 7
PARÁZS MECCSEK, ÜTÕS HANGULAT, TELT HÁZAS KÖZÖNSÉG
Szeptember 15. amúgy is országszerte mozgalmas szombatnak nézett elébe, miért ne lenne Dunaharasztin is ez a szokás.
Telt ház mellet zajlott le a Küzdelmek Éjszakája immár hetedszer. Felföldi
Szabolcs versenyszervezõ (és az õ klubja) kitettek magukért, hatalmas ketrecharc gálát szervezett a nemzetközi élet és ország ketrecharcosai számára. Ez volt a Dunaharaszti Kempo Sport legkomolyabb gálája amit valaha szervezett, a szakértõk szerint pedig, az egyik legkomolyabb küzdõsport rendezvény 2012-ben.
Az eredmények (elöl a gyõztesek):
1. mérkõzés: Gönci Alex (Gönci Team) vs. Vince Dominik (Magyar MMA
Szövetség), pontozás Kempo B
2. mérkõzés: Tóth Csaba (Gyáli Thai-Box klub) vs. Csák Martin (Spartacus Warriors), pontozás Kempo B
3. mérkõzés: Marlena Zeman (Zagreb Croatia) vs. Irene Subr (Lipovljani
Croatia), TKO karfeszítés Profi MMA
4. mérkõzés: MMA 4-es torna – Polgár Ádám (Spartacus Warriors) vs.
Eck László (Koko Gym), KO
5. mérkõzés: MMA 4-es torna – Mózsi Attila (Magyar MMA Szövetség)
vs Bódis Gegely (Koko Gym), KO
6. mérkõzés: Molnár Károly (Koko Gym) vs. Molnár Gergely
(Dunaharaszti Kempo Sport), pontozás Kempo A
7. mérkõzés: Piskóti Gergõ (Gönci Team) vs. Igor Subr (Kempo Team
Croatia), TKO háromszög fojtás Kempo A
8. mérkõzés: Besztercei Rajmund (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Fidel
Dávid (Magyar MMA Szövetség), TKO fojtás Kempo A
9. mérkõzés: Galambos Sándor (Nyíregyházi Pitbull Team) vs. Sztjepan
Vazgecs (Kempo Team Croatia), TKO karfeszítés Kempo A
10. mérkõzés: Kerecsényi Gergely (Koko Gym) vs. Bóna Róbert (Pásztói
Ju-Jitsu), TKO karfeszítés Amatõr MMA
11. mérkõzés: Ormándi Márk (Öt Elem Wushu) vs. Nagy István (Kempo
Team Slovakia), pontozás Amatõr MMA
12. mérkõzés: Borics Ádám (Eger Shootfighters) vs. Varga Dániel (Spartacus Warriors), KO Amatõr MMA
13. mérkõzés: Boráros Gábor (Kempo Team Slovakia) vs. Fitos Ádám (Tatabánya Kempo Klub), TKO karfeszítés Amatõr MMA
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14. mérkõzés: Szombat Patrik
(Dunaharaszti
Kempo
Sport) vs. Ivan „pitbull”
Sataj (Kempo Team
Croatia), TKO nyakfeszítés
Amatõr MMA
15. mérkõzés: Igor Martinovics
(Kempo
Team
Croatia) vs. Taskó Rodrigó (Pitbull Team Debrecen), pontozás Amatõr
MMA
16. mérkõzés: Csoma Gábor (Ózdi Kempo Sport) vs. Somogyi Roland (Tatabánya Kempo Klub), TKO karfeszítés Amatõr MMA
17. mérkõzés: Vanja „samuraj” Rehak (Kempo Team Croatia) vs. Pataki
Patrik (Pásztói Ju-Jitsu), KO Profi MMA
18. mérkõzés: Német Ádám (Gönci Team) vs. Papp Ábel (Magyar MMA
Szövetség), TKO karfeszítés Profi MMA
19. mérkõzés: Szabó „végrehajtó” Gábor (Pitbull Team Nyíregyháza) vs.
Bagdi Tamás (Dunaharaszti Kempo Sport) pontozás Profi MMA
20. mérkõzés: Besztercei Móricz (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Daniel
Alexandru (Champions Sasi Romania) TKO karfeszítés Profi MMA
21. mérkõzés: Polgár Ádám (Spartacus Warriors) vs. Mózsi Attila (Magyar
MMA Szövetség), Amatõr 4-es torna döntõje KO
22. mérkõzés: Breb Sergiu (Top Perfomance Romania) vs. Karagity Ábel
(Sankaku Fighting Academy), KO Profi MMA
Köszönjük azoknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a gála:
Magyar MMA Szövetség, Magyar Kempo Szövetség, Shield Security,
Dunaharaszti Önkormányzat, Snowfox Kft., Zsoltbolt.hu, Szappanos
Kerámia, Kisduna Panzió, Kisduna TV, Nádas sörözõ, Székely Budo,
Kóma Papír.
TALÁLKOZZUNK JÖVÕRE UGYANITT!
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Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

Dunaharaszti Hírek – október

Dunaharaszti Városi Köztemetõ
halottak napja körüli nyitvatartási rendje:
2012. október 27-én (szombaton):
2012. október 28-án (vasárnap):
2012. október 29-én és 30-án:
2012. október 31-én (szerdán):
2012. november 1-jén (csütörtökön):

8.00–18.00 óráig
8.00–18.00 óráig
8.00–16.00 óráig
8.00–20.00 óráig
8.00–20.00 óráig

A fenti idõpontokban a Temetõirodán ügyelet lesz!
Temetõiroda telefonszáma: 24/470-332

Ruhaosztás

lesz november 9-én, 16-án 23-án (pénteki napokon) 16.30–18 óráig
a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett). Az elvitt ruhanemûért szerény összeget elfogadunk.
Most nincs ruhaátvétel, nem tudunk elfogadni (hozott) ruhanemût felnõtteknek, csak gyerekholmit, mert a pici raktárunk sajnos megtelt.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben
az idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten
szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel és nagy választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik szeretett édesanyám,
Tornai Istvánné, született Lunczer Ilona
elhunytakor lélekben együtt éreztek velem,
utolsó földi útján elkísérték és elhelyezték
a szeretet virágait a sírhelyén.
Kõszegi Ferencné és családja
Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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2012.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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DíJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
október 6-án a dunaharaszti egyházak, a
Polgári Kör és a Történelmi Vitézi rend
szervezésében rendezett ökumenikus istentisztelet keretében. Az evangélikus
templom elõl közösen vonultak át a résztvevõk a református templomba, ahol Faragó Csaba tiszteletes köszöntötte az egybegyûlteket. Igét hirdetett Plank József
baptista lelkipásztor, imát mondott Varsányi Ferenc evangélikus lelkész. A történelmi megemlékezést a Vitézi Rend tartotta.

A szertartás után a jelenlévõk hagyományõrzõ vitézek vezetésével fáklyás menetben vonultak át a Szent Imre katolikus
templom kertjébe. Szilasi Horváth Csaba
székkapitány, Karl József alpolgármester
és Gáll Sándor, a Polgári Kör elnöke elhelyezte a hõsök keresztjénél a megemlékezés koszorúját. A szózat eléneklése után
a résztvevõk mécsest gyújtottak az aradi
tábornokok, és valamennyi magyar vértanú emlékére.

